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POVZETEK 

Slovenski trg električne energije se je ob koncu 90-tih let soočil s procesom liberalizacije, ki je 

družbe postavil pred nove izzive, kot so postopno naraščajoča konkurenca in soočanje z 

raznovrstnimi tveganji. Ta lahko predstavljajo pozitivno priložnost ali negativno nevarnost, ki 

ogrozi pričakovani poslovni izid. Magistrska naloga obravnava poslovna tveganja in poslovno 

uspešnost družb, ki imajo pomembno vlogo na trgu električne energije. S hipotezami 

preverjamo, katera tveganja so prisotna v opazovanih družbah, ali se je obseg aktivnosti za 

obvladovanje tveganj v treh zaporednih opazovanih letih povečal ter kakšen pomen imajo 

tveganja za poslovno uspešnost opazovanih družb. Na osnovi empirične analize smo oblikovali 

sklepne ugotovitve in zasnovali priporočila.  

Ključne besede: tveganja, obvladovanje tveganj, aktivnosti pri obvladovanju tveganj, 

elektrogospodarstvo, uspešnost poslovanja. 

SUMMARY 

At the end of 1990s, Slovenian market of electrical energy faced the process of liberalization, 

which confronted societies with new challenges, such as gradually increasing competition, and 

facing various risks. These can represent a positive opportunity or a negative danger that 

threatens the expected business outcome. The master’s thesis deals with business risks and 

business performance of the companies that play an important role in the market of electrical 

energy. With the hypotheses we check which risks are present in the observed companies, 

whether the scope of activities for risk management in the three consecutive observed years 

increased, and what the importance of risks for business performance of the observed 

companies is. Based on the empirical analysis, we formed concluding findings and designed 

recommendations.  

Key words: risks, risk management, activities in risk management, electricity industry, business 

performance. 
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1 UVOD 

Električna energija je temelj sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki 

razvoj. Strateški cilj vsake države je zagotavljanje EE odjemalcem. Proizvodnja in poraba EE 

nenehno nihata. Odvisni sta od dejavnikov, ki se spreminjajo in so negotovi, a jih je vseeno 

mogoče predvideti. V današnjem času vse hitreje prihaja do sprememb, te so korenitejše, z 

njimi pa se pojavljajo tudi tveganja, s katerimi se srečujejo podjetja in posamezniki. Če je 

naloga managementa slediti poslanstvu, viziji in temeljnim ciljem družbe, je posredno tudi 

njihova naloga poskrbeti za usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo pravočasno zaznali 

tveganja in se bodo nanje znali odzivati, saj ravno blaženje tveganj pripomore k večji poslovni 

uspešnosti. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetja se danes srečujejo s številnimi izzivi, kjer je ločnica med uspehom in propadom zelo 

tanka. Številna ugledna podjetja so prenehala delovati, ker niso prepoznala na novo nastalih 

tveganj in jih znala obvladovati. Zopet druga podjetja so zašla v krizo, ker niso znala 

obvladovati strateških tveganj ali obdržati svoj konkurenčni položaj (Berk, Peterlin in Ribarič 

2005, 9). O tveganjih se je v preteklosti pisalo in govorilo bolj malo, večinoma le v povezavi z 

bankami. Danes pa tveganja pri svojem poslovanju zaznava vedno več podjetij iz različnih 

panog. S prepoznavanjem, razčlenjevanjem in ocenjevanjem se ukvarjajo celo specializirana 

podjetja.  

Tveganja niso nekaj, kar želimo spodbujati ali zavirati, ampak jih želimo obvladovati in izvajati 

aktivnosti, ki tveganja zmanjšujejo. Obvladovanje tveganj je široko področje. Pokrivajo ga 

standardi, priporočila, smernice. V današnjih hitro spreminjajočih se okoliščinah poslovanja 

potrebujejo v družbah celovit pristop k obvladovanju tveganj. Podjetja v letnih poročilih 

razkrivajo tveganja, ki so jim izpostavljena. Tveganja obravnavamo tam, kjer nastajajo, to je v 

procesih in projektih. Tveganja so po svoji naravi dinamična in medsebojno soodvisna. Ni jih 

mogoče razdeliti na posamezne dele in jih obravnavati ločeno. Glede na izvor jih delimo na 

notranja in zunanja ter na različne vrste, kot na primer tveganja prevar, tveganja varovanja 

informacij, tveganja varnosti in zdravja pri delu (ELES 2013). Peterlin (2005, 22–23) omenja 

poslovna tveganja, ki jih deli na tveganja spremembe cene denarja, tveganja spremembe cene 

blaga in sistemska tveganja ter ostala tveganja. V literaturi pa zasledimo tudi druge vrste 

tveganj, kot so strateška tveganja, projektna tveganja, tveganja delovanja, finančna in tržna 

tveganja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 79–250).  

Za trg EE bi lahko trdili, da je eden bolj tveganih zaradi nestanovitnosti cene EE na dnevnem 

trgu. Med najpomembnejša tveganja, s katerimi se srečujejo podjetja slovenskega energetskega 

sistema, sodijo cenovna, količinska, projektna tveganja. V obdobju gospodarske krize se 

posebna pozornost namenja tudi kreditnim tveganjem (Sabol Praprotnik 2009, 9). 
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Ob omembi slovenskega elektroenergetskega sistema najprej pomislimo na uspešna podjetja z 

visokimi dobički, ki kljub krizi povečujejo svoje prihodke in imajo pozitiven denarni tok. 

Direktorat za energijo, ki deluje v okviru Ministrstva RS za infrastrukturo, vsako leto sestavi 

energetsko bilanco RS, iz katere je razvidno, da končna poraba EE v Sloveniji narašča. Rast 

porabe EE in dejstvo, da si življenja na zemlji brez EE ne znamo prestavljati, sta ključna 

dejavnika, ki pozitivno vplivata na rast panoge. Al–Alawi (2006, 139–143) ugotavlja, da se trg 

EE nekoliko razlikuje od trgov drugih proizvodov. Razliko vidi v dejstvu, da EE ni možno 

shranjevati, kar je nadaljnji dejavnik, ki prispeva k rasti panoge, lahko pa to dejstvo predstavlja 

tudi tveganje. Proizvedeno EE je treba tudi prodati. Ob konstantni oziroma rahlo naraščajoči 

porabi EE prodaja ne sme predstavljati tveganja. A vseeno ga. EE je treba prodati v trenutku, 

ko je proizvedena. Zaradi tega je potrebno proizvodnjo EE načrtovati.  

Liberalizacija elektroenergetike v Sloveniji je v zadnjem desetletju prinesla vrsto sprememb, 

večjo konkurenco, tržno oblikovanje cen, nove izzive in možnosti ter drugačno ureditev trga z 

EE. Trg tvorijo proizvajalci, trgovci in dobavitelji, ki dobavljajo EE odjemalcem ter operaterji 

prenosnega in distribucijskega omrežja. Deležnike slovenskega elektroenergetskega sistema 

lahko delimo na tiste, ki opravljajo tržno dejavnost in one, ki opravljajo netržne dejavnosti. 

Proizvodnjo EE razumemo kot pretvorbo primarne vrste energije v električno. Kot primarno 

vrsto energije danes uporabljamo trda goriva fosilnega izvora (npr. premog), jedrska goriva, 

vodo, plin. V zadnjem času kot primarno vrsto energije uporabljamo tudi veter (DEM 2015). 

Glede na vrsto primarne energije, ki se pretvori v EE, sistem tvorijo različni proizvajalci npr. 

hidroelektrarne, jedrske elektrarne, termoelektrarne. Največja tveganja delovanja v 

hidroelektrarnah predstavlja hidrologija rek. Nuklearna elektrarna Krško (2015) na svoji spletni 

strani povezuje specifična tveganja jedrskih elektrarn z radioaktivnimi snovmi, s procesom 

jedrske cepitve in spremljajočega radioaktivnega sevanja. Iz letnih poročil podjetij slovenskega 

elektrogospodarstva lahko razberemo, da v termoelektrarnah namenjajo veliko pozornost 

količinskim in tržnim tveganjem pri nabavi premoga, plina, surovin in emisijskih dovolilnic. 

EE se od proizvajalcev do odjemalcev prenaša po prenosnem in distribucijskih omrežjih, za kar 

so odgovorni operaterji omrežij. Na omrežja pomembno vplivajo zunanji dejavniki. S tem 

mislimo predvsem na vpliv vremena na EES. V januarju 2014 so vremenske ujme povzročile 

veliko škode na slovenskem elektroenergetskem sistemu. Investicije v gradnjo in posodobitev 

elektroenergetskega omrežja so ključnega pomena za pokrivanje naraščajočih potreb po EE ter 

zagotavljanje njenega varnega in učinkovitega prenosa. Ob investiranju so prisotna tveganja 

nepravočasne oziroma dolgotrajne izvedbe in nedoseganje načrtovane ekonomike. 

Poslovno okolje se danes spreminja zelo hitro. Razmere na trgu postajajo vse bolj 

nepredvidljive. Zaradi vedno večje konkurenčnosti je potrebno nov izdelek, storitev ali proces 

ponuditi trgu pred tekmeci. V podjetjih naj bi nenehno generirali nove invencije in jih 

spreminjali v inovacije (Rašič in Markič 2008, 54–55). Nagnjenost k odkrivanju novega je v 

človeku globoko zakoreninjena. Tveganje daje odprtost za nove možnosti oziroma rešitve, 
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včasih tudi presenetljivo velike. Prepoznavanje tveganj in njihovo obvladovanje je v današnjem 

času naraščajočega pomena, saj njihovo učinkovito obvladovanje predstavlja pomemben 

dejavnik stabilnega in uspešnega poslovanja podjetja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

elektrotehniko 2013). 

Uspešnost poslovanja podjetij ugotavljamo na različne načine. Merimo jo lahko na osnovi 

finančno – računovodskih podatkov in kazalnikov, ki izvirajo iz računovodskih informacij. 

Klasični finančno – računovodski kazalniki merijo uspešnost poslovanja podjetij s kazalniki 

gospodarnosti, proizvodnosti in predvsem donosnosti. Vedno večja konkurenčnost sili podjetja 

k izbiri vse bolj agresivnih strategij, ki temeljijo na širših informacijah in bolj obsežnih analizah 

ter vpeljavi nefinančnih kazalnikov (Rašič in Markič 2008, 14). 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je proučiti poslovna tveganja in ugotoviti, katera tveganja so prisotna 

v podjetjih slovenskega elektroenergetskega sistema, s kakšnimi aktivnostmi jih obvladujejo 

ter v kakšni meri so pomembna za uspešnost poslovanja podjetij v tej panogi. Poslovna tveganja 

so širok pojem. Obsegajo več vrst tveganj. V nalogi se bomo osredotočili predvsem na strateška 

tveganja, tveganja delovanja, finančna tveganja, projektna tveganja, tržna tveganja. 

Cilji teoretičnega dela naloge zajemajo: 

- opredelitev tveganj, načinov njihovega prepoznavanja in obvladovanja, 

- opredelitev kazalnikov, koeficientov uspešnosti poslovanja podjetij, 

- predstavitev elektroenergetskega sistema Slovenije in njegovih deležnikov, 

- opredelitev tveganj, ki so značilna za posamezne skupine podjetij na trgu z EE 

(proizvajalci, trgovci, dobavitelji, operaterji) na podlagi informacij iz poslovnih poročil 

družb. 

V pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev teoretičnega dela naloge nam je bila razpoložljiva 

domača in tuja strokovna literatura. 

Cilji magistrske naloge v empiričnem delu so: 

- raziskati statistično populacijo in oblikovati statistični vzorec, 

- ugotoviti, ali so podjetja slovenskega energetskega sistema prepoznala različna tveganja 

glede na vlogo, ki jo v sistemu opravljajo (proizvajalci, trgovci, dobavitelji, operaterji), 

- ugotoviti, ali so se v letu 2014 povečale aktivnosti za zmanjševanje tveganj v primerjavi z 

leti 2013 in 2012, 

- izračunati izbrane kazalnike uspešnosti poslovanja za leta 2012, 2013 in 2014, 

- ugotoviti, ali bolj uspešna podjetja obvladujejo tveganja in se pred njimi ščitijo z več 

različnimi aktivnostmi kot poslovno manj uspešna podjetja, 
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- izoblikovati smernice za prepoznavanje tveganj in oblikovanje ukrepov za njihovo 

blaženje. 

Temeljna teza magistrske naloge je, da so družbe slovenskega energetskega sistema povečale 

usmerjene aktivnosti prepoznavanja, uravnavanja in nadziranja tveganj in te usmerjene 

aktivnosti pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja družb. 

V nalogi smo preverjali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1 (H1): Različne skupine podjetij slovenskega elektroenergetskega sistema 

prepoznajo različno število posameznih vrst tveganj. 

Utemeljitev: Slovenski EES tvorijo številna podjetja, ki opravljajo različne naloge. Glede na 

vlogo smo podjetja razdelili v štiri skupine (proizvajalci, trgovci, dobavitelji, operaterji). Če 

tveganja izhajajo iz ciljev, smotrov in poslanstva družbe, potem lahko sklepamo, da se vsaka 

od naštetih skupin podjetij srečuje z različnim številom tveganj.  

Hipoteza 2 (H2): Število aktivnosti za obvladovanje tveganj v podjetjih slovenskega 

elektroenergetskega sistema se je v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2013 in 2012.  

Utemeljitev: Razvoj dogodkov v poslovnem svetu podjetja vse bolj vodi v razmere, ko je 

obvladovanje tveganj sestavni del poslovnega odločanja. Nadzor tveganj postaja bistven za 

ohranjanje stabilnosti. Na osnovi tega sklepamo, da se število usmerjenih aktivnostih za 

nadzorovanje tveganj iz leta v leto povečuje. 

Hipoteza 3 (H3): Bolj uspešna podjetja so se pred tveganji ščitila z večjim številom različnih 

aktivnosti za omilitev posledic. 

Utemeljitev: Uspešnost poslovanja podjetja odgovarja na vprašanje, kako se uresničuje 

temeljno načelo gospodarjenja. Načelo lahko izrazimo na dva načina: doseči dani rezultat z 

minimalno porabo sredstev ali z danimi sredstvi doseči maksimalni možni rezultat (Možina idr. 

2002, 667). Uspešnost poslovanja merimo tudi s finančno – računovodskimi kazalniki. Če 

tveganje opredelimo kot verjetnost, da bo realizacija dogodka odstopala od pričakovanega 

izida, lahko predpostavimo, da se bolj uspešna podjetja ščitijo pred tveganji z večjim številom 

aktivnosti in tako povečajo možnost za dosego boljšega poslovnega izida. 

1.3 Metodologija 

Magistrska naloga vsebuje teoretični in empirični del. 

V teoretičnem delu so podane teoretične osnove. Predstavili smo vrste tveganj in načine 

njihovega obvladovanja s poudarkom na tveganjih, ki lahko vplivajo na poslovno uspešnost 

družb. Uporabili smo predvsem sekundarne vire, torej poročila, knjige, zbornike, znanstvene in 

strokovne članke ter ostalo dostopno domačo in tujo literaturo. Pomemben vir podatkov so bile 

interne študije in raziskave, ki niso vse javno dostopne. 
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V empiričnem delu smo preverjali zastavljene hipoteze. Uporabili smo več raziskovalnih 

metod. Osnovna uporabljena metoda empirično – raziskovalnega dela je metoda analize 

sekundarnih podatkov iz poslovnih poročil družb. 

Celotno populacijo so predstavljale vse gospodarske družbe, ki so delovale na ozemlju RS v 

letih 2012, 2013 in 2014, z oznako dejavnosti D.35 Oskrba z EE, plinom in paro iz Standardne 

klasifikacije dejavnosti Statističnega urada RS. V dejavnosti je registrirano 895 gospodarskih 

družb (Bisnode 2016a), vendar so med njimi tudi družbe, ki nimajo pomembne vloge v 

slovenski elektroenergetiki. Za dejavnost oskrbe z EE je pomemben regulator. To nalogo 

opravlja Javna agencija RS za energijo, ki med elektroenergetska podjetja uvršča 27 družb. 

Podjetja so udeležena na trgu z EE kot proizvajalci, trgovci, dobavitelji EE, ter sistemski 

operater prenosnega omrežja, operater distribucijskega sistema, operater trga z elektriko in 

regionalna energetska borza. Vzorec predstavlja podjetja v Republiki Sloveniji, ki imajo 

pomembno vlogo na trgu z EE in bo zajemal 26 gospodarskih družb. V vzorec ne bomo vključili 

regionalne energetske borze in operaterja trga z EE, ker po Standardni klasifikaciji dejavnosti 

Statističnega urada RS nimata oznake dejavnosti D.35.  

Empirični del naloge je zasnovan na zbiranju in analizi sekundarnih podatkov. Računovodsko 

poročilo je osnova za izračun izbranih kazalnikov poslovanja družb. Iz letnih poročil smo zbrali 

podatke o tveganjih, ki jih podjetja prepoznajo in o načinih njihovega obvladovanja. Glede na 

teoretična izhodišča iz prvega dela naloge smo ocenili, ali podjetja prepoznajo vsa tveganja, ki 

so jim pri svojem poslovanju izpostavljena. Prav tako smo na osnovi teoretičnih izhodišč 

ugotavljali, katere aktivnosti za nadzor nad prepoznanimi tveganji izvajajo proučevane družbe. 

Pridobljene informacije o vrstah tveganj in aktivnostih smo s pomočjo merske lestvice 

predstavili s številskimi spremenljivkami v MS Excelovi tabeli. Podatke smo prenesli v 

programski paket SPSS. Podjetja slovenskega elektroenergetskega sistema smo združili v štiri 

skupine glede na vlogo, ki jo opravljajo v sistemu (proizvajalci, trgovci, dobavitelji, operaterji). 

Za preverjanje zastavljenih hipotez smo uporabili metode kvantitativnega raziskovanja – 

statistične metode za obdelavo podatkov. 

S testom ANOVA smo skušali ugotoviti, ali se je število prepoznanih tveganj po naštetih 

skupinah podjetij (proizvajalci, trgovci, dobavitelji, operaterji) razlikovalo v proučevanem 

obdobju (H1). Enojno analizo variance (test ANOVA) uporabljamo, kadar želimo med seboj 

primerjati tri ali več neodvisnih skupin. Z analizo ugotavljamo, ali se aritmetične sredine teh 

skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo. V našem primeru nam vloge, ki jih podjetja 

opravljajo, razdelijo vzorec v štiri skupine. Sprašujemo se, ali se proizvajalci, trgovci, 

dobavitelji, operaterji razlikujejo glede števila prepoznanih tveganj. Za vsako od obravnavanih 

skupin smo na osnovi vsebinske analize sestavine poslovnega poročila »upravljanje s tveganji« 

ugotovili, koliko tveganj prepozna. Vsako prepoznano tveganje smo ovrednotili z eno točko in 

tako zbrali kvantitativne podatke o prepoznanih tveganjih ločeno za vsako leto. Hipotezo smo 

potrdili ali zavrnili na osnovi stopnje statistične pomembnosti testa analize variance.  
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Hipotezo (H2), da se število aktivnosti za obvladovanje tveganj z leti povečuje, smo preverili z 

analizo variance. S testom ANOVA smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike 

med usmerjenimi aktivnostmi za nadzorovanje tveganj. Kljub ugotovljenim razlikam nadaljnjih 

testov (Post Hoc test) ni bilo potrebno izvesti. 

Hipotezo (H3), ki pravi, da so se bolj uspešna podjetja pred tveganji ščitila z večjim številom 

aktivnosti za omilitev posledic, smo preverili s korelacijsko analizo. Omenjena analiza kaže 

povezanost med dvema ali več spremenljivkami. V našem primeru smo ugotavljali povezanost 

med številom aktivnosti in poslovno uspešnostjo v raziskavo vključenih družb. Za ugotavljanje 

poslovne uspešnosti smo uporabili klasične kazalnike uspešnosti, ki so podani v računovodskih 

izkazih ali jih lahko izračunamo iz postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Hipotezo 

smo potrdili ali zavrnili na osnovi vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije.  

V primeru, da predpostavke predvidenih parametričnih testov ne bodo izpolnjene, bomo 

uporabili neparametrične teste za preverjanje razlik. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke raziskave so: 

- Podatki iz letnih poročil, ki smo jih uporabili v raziskavi, so kvalitetni, jasni, pregledni ter 

izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja ter obveznosti družbe, njenega finančnega 

položaja in poslovnega izida. 

- Družbe vključene v raziskovalni vzorec v svojih letnih poročilih razkrivajo delovanje 

kontrol za prepoznavanje, nadziranje in obvladovanje tveganj. 

- Tehnično–tehnološke karakteristike pri proizvodnji in prenosu EE, pomembne za 

prepoznavanje tveganj in njihovo obvladovanje z usmerjenimi aktivnostim, so znane. 

Omejitve raziskave so: 

- V raziskavo nismo vključili vseh družb iz dejavnosti D.35 – Oskrba z EE, plinom in paro, 

ampak le gospodarske družbe, ki imajo pomembno vlogo na trgu z EE in javno objavljena 

letna poročila. 

- V raziskavo nismo vključili vseh kazalnikov za merjenje poslovne uspešnosti, ampak smo 

se omejili le na najbolj značilne kazalnike iz posamezne skupine. 

- V raziskavi smo se omejili na leta 2014, 2013 in 2012. 

- Elektrogospodarstvo je specifična dejavnost glede modelov obvladovanja tveganj. 

- Razpoložljive literature povezane z managementom tveganj v podjetjih 

elektroenergetskega sistema Slovenije je malo, saj podjetja to dokumentacijo označujejo 

kot notranjo in jo skrbno varujejo. 
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2 ZNAČILNOSTI ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 

EES v Sloveniji je zelo obsežen. Tvorijo ga družbe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in 

dobave elektrike, dejavnost sistemskega in distribucijskega operaterja ter dejavnost operaterja 

trga z EE. Glede na namen naloge, ki je med drugim tudi proučiti tveganja in ugotoviti, katera 

tveganja so prisotna v podjetjih slovenskega EES, želimo zaradi lažjega razumevanja tveganj 

najprej predstaviti celoten sistem, njegov razvoj, glavne naloge celotnega sistema ter vsakega 

udeleženca in osnovne zakonitosti EE. 

2.1 Specifične značilnosti trga električne energije 

EE je dobrina s posebnimi specifičnimi lastnostmi, nepogrešljiva v sodobnem načinu življenja 

in hkrati tudi tržno blago. V nadaljevanju predstavljamo njene lastnosti, delovanje trg in 

udeležence na trgu z EE. 

2.1.1 Pomen energije in električne energije 

Energija je pojem, ki ga v vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo ob različnih situacijah. 

Je ključni dejavnik človekovega razvoja in zagotavljanja življenjske ravni skozi čas. Na Zemlji 

ni procesa, ki ne bi bil povezan z energijo. V fiziki je za razliko od vsakodnevne uporabe pojem 

energija zelo natančno definirana količina povezana z delom in toploto. V sistemu se ohranja, 

če sistem ni opravil oziroma prejel dela in ni oddal oziroma prejel toplote. Z vidika fizike je 

ohranitev energije osrednjega pomena. Energije ne moremo iz nič ustvariti in je tudi ne uničiti, 

lahko pa jo shranimo v različnih snoveh imenovanih energetski viri. Energija je shranjena v 

snoveh (biomasa, fosilna goriva) kot kemična energija, kot potencialna energija v jedru težkih 

atomov in kot kinetična energija v obliki toka rek in potokov, vetra ter valovanja morja ali v 

notranjosti segrete Zemlje kot geotermalna energija (eSvet, 2016). Lahko se prenaša iz sistema 

v sistem z različnimi tokovi. Glede na nosilni tok ji damo različna imena. Pretok energije se 

enkrat odvija naravno, drugič pa ga s svojim znanjem in tehnologijo izvaja človek. Tako 

govorimo o oblikah energije (Marhl 2016, 7–9). 

Ena najpomembnejših oblik energije je EE, ki je sekundarna oblika energije. Proizvajamo jo v 

elektrarnah iz primarnih nosilcev energije, ki so dobljeni z izkoriščanjem naravnih energetskih 

virov in še niso bili izpostavljeni tehničnim spremembam. Med primarne nosilce energije 

uvrščamo uran, fosilna goriva, potencialno energijo vode, energijo sončnega sevanja, kinetično 

energijo vetra in druge oblike. EE merimo v kWh oziroma večjih enotah kot so MWh, GWh in 

TWh (Tuma in Sekavčnik 2004, 17). 

EE ima v energetiki posebno vlogo. Enostavno jo lahko pretvarjamo v druge vrste energije, kot 

so toplotna, svetlobna in kinetična energija za uporabo doma in v industriji ter pri tem ne 

onesnažujemo okolja (GEN energija 2016a). Je eden temeljnih nosilcev današnjega načina 
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življenja. Ima pa tudi neugodne tehnične zakonitosti, zaradi katerih je obvladovanje EES 

kompleksna naloga. Njena osnova in dokaj neprijetna tehnična značilnost je nezmožnost 

shranjevanja v večjih količinah. Proizvedena EE se prenaša po prostostoječih daljnovodih in 

podzemnih kablih. Za primerno ceno je tudi ni mogoče prenašati v poljubnih količinah in na 

večje razdalje. Najugodneje je, da jo proizvedemo čim bliže samemu porabniku. (Omahen 

2015). Osnovne tehnične značilnosti EE nakazujejo značilnosti elektrogospodarstva oziroma 

celotne panoge. Te značilnosti so (Hrovatin in Zorić 2011, 1–4): 

– nezmožnost skladiščenja EE zahteva usklajenost ponudbe in povpraševanja v vsakem 

trenutku z dolgoročnim načrtovanjem zmogljivosti; 

- visoki nepovratni stroški v dejavnosti prenosa in distribucije; 

- zapletena koordinacija medsebojnih faz dejavnosti proizvodnje, prenosa in distribucije. 

2.1.2 Liberalizacija trga električne energije v Sloveniji 

Elektrogospodarstvo je bilo do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja v Sloveniji in drugih 

evropskih državah organizirano v enem vertikalno integriranem monopolnem podjetju, ki je 

praviloma opravljalo vse štiri dejavnosti in sicer (Hrovatin in Zorić 2011, 3): 

- proizvodnjo EE, 

- prenose EE in storitve sistemskega operaterja, 

- distribucijo EE in 

- dobavo EE končnim odjemalcem. 

Država je regulirala sektor EE z določanjem tehničnih okvirov in cen. Poleg regulatorja je 

država nastopala tudi kot lastnica in upravljalec elektroenergetskih podjetij. 

EU se je odločila spremeniti koncept organiziranosti in delovanja elektrogospodarstva. S 

podpisom pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in EU leta 1996 je prišlo do reform 

energetskega sektorja tudi v Sloveniji. Začel se je proces liberalizacije elektrogospodarstva, ki 

pomeni konkurenčno odpiranje posameznih dejavnosti znotraj panoge in omogoča vstop novim 

konkurentom na trg. Liberalizacija trga se je izvedla v dejavnostih, kjer je glede na tehnološke 

značilnosti smiselna. V dejavnosti proizvodnje je tehnološki napredek pripeljal do možnosti 

izgradnje manjših proizvodnih objektov, ki so stroškovno učinkoviti, kot tudi do izgradnje 

soproizvodnih enot elektrike in pare v okviru proizvodne enote. EE je mogoče stroškovno 

učinkovito prenašati in distribuirati do končnih uporabnikov samo v velikem obsegu. Z 

vstopom novih konkurentov v dejavnost prenosa in distribucije bi prišlo do podvajanja 

daljnovodov in posledično do zvišanja stroškov na enoto. Dejavnost dobave EE ni vezana na 

tehnične značilnosti panoge, saj je energijo mogoče kupovati od proizvajalcev in jo prodajati 

končnim uporabnikom pod pogojem, da se trgovcem dovoli uporaba prenosnih in 

distribucijskih poti. Proces liberalizacije je smiseln v dejavnosti proizvodnje in dobave EE, zato 

ti dve dejavnosti postaneta tržni dejavnosti. Pri trgovanju z EE neposredno od proizvajalcev in 

prodaji večjim odjemalcem, zastopnikom in trgovcem se je razvil trg na debelo, pri prodaji 
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končnim uporabnikom pa trg na drobno. Zaradi izkoriščanja prihrankov obsega se v dejavnosti 

prenosa in distribucije EE ohranila naravnomonopolna struktura, zato ti dve dejavnosti ostajata 

netržni, ki ju je potrebno regulirati. V Sloveniji je bila pristojnost določanja cen za uporabo 

omrežja dodeljena Javni agenciji RS za energijo. Medsebojna konkurenca med proizvodnimi 

podjetji lahko zniža pogajalsko moč do kupcev EE in vpliva na nižji dobiček proizvajalcev EE. 

Uvedba konkurence med slovenskimi proizvodnimi podjetji ni bila izvedljiva zaradi velikih 

razlik v povprečnih stroških med elektrarnami. Vse to je v letu 2001 privedlo do ustanovitve 

družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE). Družba HSE je združevala velike proizvajalce EE 

z izjemo NEK, TET in takratne TE-TOL. Liberalizacija trga je potekala postopoma in je bila 

zaključena, ko so vsi odjemalci lahko prosto izbira dobavitelja EE oziroma pridobili status 

upravičenega odjemalca (Hrovatin in Zorić 2011, 3–106). 

2.1.3 Trg električne energije v Sloveniji 

Z liberalizacijo trga EE je oskrba z energijo zaupana tržnim mehanizmom. V Sloveniji poteka 

trgovanje v obliki (Čuk Anžlovar 2014, 9–11): 

– dvostranskega ali bilateralnega trgovanja, pri katerem se praviloma sklepajo pogodbe za 

obdobje daljše od enega dneva; 

– trgovanja na energetski borzi, kjer se sklepajo pogodbe za dan vnaprej po načelu 

avkcijskega trgovanja, kar pomeni, da se vse nakupne in prodajne ponudbe po zaključku 

trgovanja združijo v krivulji ponudbe in povpraševanja, njuno presečišče pa določa tržno 

ceno; 

– trgovanja znotraj dneva, ki se začne po zaključku borznega trgovanja za dan vnaprej, 

poteka po načelu sprotnega trgovanja, kar pomeni, da je posel sklenjen, ko se v nekem 

trenutku srečata ponudba in povpraševanje; 

– izravnalnega trga, kjer Sistemski operater prenosnega omrežja (ELES d. o. o.) kupuje in 

prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj EES. Trgovanje na izravnalnem trgu se 

izvaja še eno uro po koncu trgovanja znotraj dneva in do fizične dobave produkta.  

Na trgu se udeleženci prosto dogovarjajo o količini in ceni dobavljene energije. Vloga 

dobaviteljev je, da v okviru trga na debelo kupujejo EE in jo distribuirajo množici porabnikov. 

Posredniki in zastopniki energijo kupujejo za porabnike oz. druge udeležence trga. Porabniki 

lahko svobodno izbirajo dobavitelja ne glede na mesto priključitve, saj je njihov cilj nakup 

energije po najugodnejših pogojih. Da bi bila oskrba z EE kot temeljna in neizogibna potrebna 

dobrina za naš način življenja zanesljiva in dostopna vsakomur pod enakimi pogoji, je potrebno 

določene segmente energetskega trga regulirati. Regulirane dejavnosti se izvajajo v okviru 

gospodarskih javnih služb, regulator pa nadzira trg in zagotavlja njegovo nepristransko in 

pregledno delovanje v interesu vseh udeležencev (Selen 2009, 831). V nadaljevanju želimo v 

preglednici 1 nazorno prikazati tržne in regulirane dejavnosti na trgu EE. 
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Preglednica 1  Tržne in regulirane dejavnosti 

  TRŽNE DEJAVNOSTI   REGULIRANE DEJAVNOSTI 

1. Proizvodnja EE   Sistemski operater 

2. Dobava uporabnikom sistema  Distribucijski operater 

3. Trgovanje  Operater trga 

4. Energetska borza     

Vir: Čuk Anžlovar 2014, 10. 

Krovni zakon s področja energetike v Sloveniji je Energetski zakon (EZ-1 2014). Zakon določa 

pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, 

pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, ukrepe zanesljive oskrbe z energijo, ukrepe za 

povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz 

obnovljivih virov, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo ter drugih 

organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.  

 

Slika 1: Veleprodajni in maloprodajni trg EE 

Vir: Agencija za energijo 2016a, 43. 

Organizirani trg z EE v Sloveniji se, kot je razvidno iz slike 1, v osnovi deli na veleprodajni ali 

trg na debelo in maloprodajni trg ali trg na drobno (Agencija za energijo 2016b). Slika prikazuje 

udeležence na obeh trgih in njuno medsebojno povezanost. 
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Veleprodajni trg 

Na veleprodajnem trgu sodelujejo proizvajalci, trgovci in dobavitelji, ki med seboj sklepajo 

zaprte pogodbe. Za te pogodbe je značilno, da so količine in časovni potek dobave pogodbenih 

količin EE vnaprej določene za vsak časovni interval, cena pa ni odvisna od dejanske realizacije 

pogodb. To pomeni, da so zaprte pogodbe neodvisne od dejansko dobavljene količine EE. 

Razlike med količinami iz zaprtih pogodb in dejansko dobavljenimi količinami so predmet 

bilančnega obračuna (Agencija za energijo. 2016c). Na veleprodajnem trgu udeleženci sklepajo 

posle bilateralno ali na borzah v Sloveniji in tujini. Na borzah se trguje s fizično energijo za dan 

vnaprej, znotraj dneva in za namen izravnave. Dejavnost borze z EE v Sloveniji izvaja družba 

BSP Regionalna energetska borza (Agencija za energijo 2016a, 43). 

Udeleženec, ki želi sodelovati na slovenskem veleprodajnem trgu, mora najprej postati član 

bilančne sheme. Pred vstopom na trg se udeleženec včlani v bilančno shemo na dva načina 

(Agencija za energijo 2016d): 

– s sklenitvijo bilančne pogodbe z operaterjem trga in postane odgovorni član bilančne 

skupine in 

– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi z obstoječim članom bilančne sheme in postane 

odgovorni član bilančne podskupine. 

Bilančna shema je hierarhična ureditev veleprodajnega trga, v kateri sodelujejo bilančne 

skupine in več ravni bilančnih podskupin. Bilančna skupina je skupina članov bilančne sheme, 

ustanovljena za namene dobave izravnalne energije. Predstavlja jo odgovorni člani bilančne 

skupine. Člani bilančne sheme lahko prav tako dobavljajo izravnalno energijo drugim članom 

bilančne sheme, ki pa so hierarhično nižji od njih. Tako lahko bilančne skupine izravnalno 

energijo dobavljajo bilančnim podskupinam, te pa naprej nižjim ravnem bilančnih podskupin. 

Z bilančno shemo upravlja slovenski operater trga, družba Borzen, d. o. o. Njen osnovni namen 

je bilančni obračun, ki pomeni obračun stroškov odstopanj od napovedanih tržnih planov in 

obratovalnih napovedi. Člani bilančne sheme so lahko trgovci, ki nimajo prevzemno-predajnih 

mest in trgujejo z elektriko le na veleprodajnem trgu in dobavitelji, ki se poleg trgovanja z 

elektriko ukvarjajo tudi z dobavljanjem elektrike odjemalcem ali z odkupom elektrike od 

proizvajalcev (Agencija za energijo 2016d). 

Maloprodajni trg 

Udeleženci maloprodajnega trga so dobavitelji in odjemalci, ki v večini primerov sklepajo 

odprte pogodbe, vendar tudi zaprtih ne smemo povsem izključiti. Odprta pogodbe je vezana na 

pogodbo o dobavi in definira pripadnost bilančni skupini oziroma podskupini. Sklene jo 

odgovorni član bilančne skupine ali podskupine in lastnik oziroma nosilec prevzemno–

prodajnega mesta kot odjemalec (Bartelj 2010, 13). V odprti pogodbi količine dobavljene 
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energije in časovni potek dobave niso vnaprej določeni. Odjemalci plačajo dobavljeno EE na 

podlagi dejansko porabljene količine, merjene z ustreznimi števci (Agencija za energijo 2016b). 

Tržni udeleženec, ki želi sodelovati kot dobavitelj na slovenskem maloprodajnem trgu, mora 

biti za to dejavnost registriran v kateri koli državi EU. Dobavitelj mora pred začetkom izvajanja 

dejavnosti postati član bilančne sheme in izpolnjevati zahteve glede ločitve dejavnosti 

dobavitelja od dejavnosti distribucije v povezanih podjetjih (Agencija za energijo 2016e). 

2.1.4 Udeleženci na trgu električne energije v Sloveniji 

Z liberalizacijo trga so se na področju elektrogospodarstva pojavili različni pravni subjekti tako 

na veleprodajnem kot tudi na maloprodajnem trgu. Nekatere od njih je bilo potrebno pri 

postopni liberalizaciji trga preoblikovati, druge pa na novo ustanoviti. Udeleženci, ki se 

pojavljajo na trgu, so (Voršič 2011):  

– ponudniki EE so ali proizvajalci ali dobavitelji, ki so se pojavili z liberalizacijo trga; 

– odjemalci EE so vsi odjemalci, za katere veljajo pravila trga; 

– trgovci, ki kupujejo in prodajajo EE v svojem imenu in za svoj račun ter opravljajo tudi 

zastopniško in posredniško funkcijo; 

– tržni zastopnik, ki kupuje in prodaja EE v svojem imenu in za tuj račun ter lahko opravlja 

tudi posredniško funkcijo; 

– tržni posrednik, ki posreduje pri sklepanju pogodb o nakupu ali prodaji EE; 

– sistemski operater prenosnega in distribucijskega omrežja, ki zagotavljata nemoteno 

obratovanje elektroenergetskega sistema; 

– organizator trga kot pravna oseba, ki je zadolžen za organiziranje trga z EE; 

– regulator trga kot neodvisna organizacija, ki nadzira delovanje trga. 

Agencija za energijo 

Nacionalni slovenski regulatorni organ na področju trga z energijo je Agencija za energijo. 

Ustanovljena je bila leta 2000 na osnovi prvega Energetskega zakona iz leta 1999 z namenom 

soustvarjanja primernih razmer za odpiranje trga. Agencija je pravna oseba javnega prava. Pri 

izvrševanju svojih nalog je samostojna in neodvisna. Na področju EE usmerja, spremlja in 

nadzira izvajalce tržnih in reguliranih dejavnosti. Ima ključno vlogo pri izvajanju državne 

podporne sheme proizvodnje zelene EE in v sistemu potrdil o izvoru. Odjemalcem zagotavlja 

najboljše razmerje med kakovostjo in ceno reguliranih storitev, regulirane dejavnosti pa 

spodbuja k učinkovitemu izvajanju in ekonomsko upravičenemu investiranju (Čuk Anžlovar 

2014, 44–45). 

Agencija za energijo sodeluje z drugimi institucijami EU, evropsko Agencijo za sodelovanje 

energetskih regulatorjev (ACER) in z energetskimi regulatorji v EU (Papler in Bojnec 2015, 

30). 
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Organizator trga z električno energijo 

Dejavnost organizatorja trga z EE v Sloveniji opravlja gospodarska družba Borzen d. o. o., ki 

je bila ustanovljena leta 2001. Regulirana je s strani Agencije za energijo. Glavne dejavnosti 

družbe izhajajo iz opravljanja GJS operaterja z EE, kot jih določa Energetski zakon. Obsegajo 

aktivnosti na področju operaterja trga, centra za podpore, informiranja in ozaveščanja o OVE 

ter učinkoviti rabi energije (Borzen 2016). 

BSP Regionalna Energetska Borza d. o. o. 

BSP Regionalno Energetsko Borzo sta aprila 2008 ustanovili družbi Borzen, organizator trga z 

EE, d. o. o. in Eurex Frankfurt, evropska borza izvedenih finančnih instrumentov, AG. Leta 

2010 je v lastniški strukturi družbo Eurex zamenjala družbe ELES, sistemski operater 

prenosnega elektroenergetskega omrežja, d. o. o. (BSP 2016, 3). 

Družba deluje na (BSP 2016, 8–9): 

– projektu spajanja trgov na slovensko-italijanski meji, ki omogoča implicitno delovanje pri 

čemer se tržni udeleženci hkrati potegujejo za energijo in razpoložljive prenosne 

zmogljivosti, 

– segmentu sprotnega trgovanja znotraj dneva, 

– segmentu avkcijskega trgovanja za dan vnaprej in 

– področju registracije transakcij v sistemu obračuna in finančne poravnave. 

Proizvajalci električne energije 

Na slovenskem proizvodnem trgu EE delujejo veliki proizvajalci, ki imajo proizvodne objekte 

z inštalirano močjo nad 10 MW. Ta podjetja so (Agencija za energijo 2016a, 15): 

- Dravske elektrarne Maribor (DEM), 

- Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), 

- Savske elektrarne Ljubljana (SEL), 

- Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), 

- Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), 

- Termoelektrarna Brestanica (TEB), 

- Nuklearna elektrarna Krško (NEK). 

- Javno podjetje Energetika Ljubljana (JPEL). 

Vsa zgoraj našteta podjetja razen Javnega podjetja Energetika Ljubljana so združena v dva 

energetska stebra. Prvi steber predstavlja skupina Holding slovenske elektrarne (HSE), ki 

vključuje družbe DEM, SENG, TEŠ in TET. Drugi energetski steber predstavlja skupina GEN, 

ki vključuje proizvodna podjetja SEL, HESS, TEB in NEK (Agencija za energijo 2016a, 15). 
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Poleg velikih proizvajalcev EE, ki so priključeni na prenosno omrežje, so na EES priključeni 

tudi proizvodni objekti razpršene proizvodnje. Med objekte razpršene proizvodnje v Sloveniji 

štejemo male hidroelektrarne, male sončne elektrarne in proizvodnjo v industrijskih objektih za 

soproizvodnjo toplote in EE (SPTE) (Agencija za energijo 2016a, 16). 

Podjetja DEM, SEL, HESS in SENG pridobivajo EE v hidroelektrarnah z izkoriščanjem 

energije vode, NEK iz jedrske energije, TEŠ v termoelektrarnah na premog, TEB pa kot 

energent uporablja tekoča in plinasta goriva. JPEL proizvaja EE in toploto v procesu 

soproizvodnje na osnovi premoga (Agencija za energijo 2016a, 15). 

Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije 

Dejavnost sistemskega operaterja prenosa EE izvaja družba ELES, sistemski operater 

prenosnega elektroenergetskega omrežja, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti države. ELES ima v 

lasti prenosno omrežje napetostnega nivoja 400, 220 in 110 kV. Financira se iz omrežnine, ki 

jo določi Agencija za energijo. Družba izvaja obvezno GJS skladno z Energetskim zakonom na 

osnovi izključne koncesije. S svojim prenosnim omrežjem povezuje proizvajalce in odjemalce 

EE ter zagotavlja nemoteno obratovanje slovenskega EES. Zagotavlja tudi povezavo EES 

Slovenije z EES sosednji držav (Čuk Anžlovar 2014, 14–16). 

Distribucijski operater prenosnega omrežja in elektrodistribucijska podjetja 

Dejavnost distribucijskega operaterja EE je prav tako obvezna GJS, ki jo izvaja družba SODO, 

sistemski operater distribucijskega omrežja z EE, d. o. o. na osnovi koncesije. Njen ustanovitelj 

in 100-odstotni lastnik je država (Čuk Anžlovar 2014, 16).  

Distribucijsko omrežje zajema elektroenergetske vode in naprave na nizkonapetostnem nivoju 

(0,4 kV), srednjenapetostnem nivoju (10, 20 in 35 kV) in v posameznih primerih tudi na 

visokonapetostnem nivoju (110 kV). Po pravni ločitvi GJS sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja od tržnih dejavnosti leta 2007 je sistem ostal v lasti dotedanjih 

izvajalcev omenjene GJS, ki so elektrodistribucijska podjetja Elektro Ljubljana d. d., Elektro 

Gorenjska d. d., Elektro Primorska d. d., Elektro Celje d. d. in Elektro Maribor d. d. 

Elektrodistribucijska podjetja imajo številčno močne in tehnično dobro opremljene ekipe za 

vzdrževanje distribucijskega omrežja, zato na osnovi najemne pogodbe, sklenjene z družbo 

SODO, opravljajo naloge v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in razvojem omrežja. Prav tako 

na osnovi javno podeljenega pooblastila izdajajo soglasja za priključitev in sklepanje pogodbe 

o priključitvi in dostopu do omrežja. Vsako od naštetih elektrodistribucijskih podjetij pokriva 

zaokrožen del ozemlja RS (Čuk Anžlovar 2014, 17–18). 
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Trgovci 

V posameznem regulacijskem območju1 lahko kot subjekti, ki jim je dovoljeno trgovanje, 

nastopajo podjetja, ki imajo skladno z nacionalno zakonodajo posamezne države pravico 

dostopa do prenosnega omrežja. V Sloveniji so to bilančne skupine oziroma bilančne 

podskupine, ki imajo z odgovornim bilančne skupine sklenjeno pogodbo o izravnavi. Ažuren 

seznam podjetij, ki jim je dovoljeno trgovanje, je objavljen na spletni strani organizatorja trga 

(Kramar 2014, 51). 

Bilančno shemo predstavlja odgovorni bilančne skupine, ki je odgovoren za (Paravan 2010, 

38): 

- sklenitev bilančne pogodbe s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, 

- prijavo primopredajnih mest, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, pristojnim sistemskim 

operaterjem, 

- prijavo bilančnih podskupin, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, organizatorju trga, 

- sporočanje obratovalnih napovedi izmenjav EE z drugimi bilančnimi skupinami 

organizatorju trga v skladu s pravili za delovanje trga EE, 

- plačilo za odstopanja napovedi od realizacije bilančne skupine. 

Dobavitelji  

Trg na debelo ali veleprodajni trg s svojimi zakonitostmi in najmanjšimi možnimi količinami 

trgovanja onemogoča dostop vsem končnim odjemalcem. Kompleksnost trgovanja in 

izpostavljenost tveganju končnim odjemalcem otežuje samostojni nastop, zato se kot vmesni 

člen pojavi dobavitelj EE (Bartelj 2010, 12).  

Dobavitelji EE nastopajo na veleprodajnem trgu kot kupci EE, na maloprodajnem trgu pa kot 

prodajalci EE končnim odjemalcem. Na osnovi sklenjenih pogodb dobavljajo EE neposrednim 

odjemalcem, priključenim na prenosni sistem, zaprtim distribucijskim sistemom in poslovnim 

ter gospodinjskim odjemalcem, priključenim na distribucijski sistem (Bartelj 2010, 12). 

Dobavitelji sklepajo z odjemalci odprte pogodbe, vendar tudi zaprtih ne moremo povsem 

izključiti. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša le ena odprta pogodba, zaprtih pa 

več. Dobavitelj, ki oskrbuje odjemalca z EE, praviloma z njim sklene odprto pogodbo. S tem 

prevzame vsa tveganja iz naslova izravnave odstopanj med pogodbenimi količinami 

prijavljenimi v obliki voznega reda in dejansko realizacijo odjema EE. Določitev količinske 

omejitve je tako eden izmed parametrov, ki določa, koliko količinskega tveganja prevzema 

dobavitelj in koliko odjemalec. (Bartelj 2010, 13). 

                                                 
1 Regulacijsko območje je območje, ki ga nadzira posamezni sistemski operater prenosnega omrežja. 
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Na maloprodajnem trgu z EE se pojavljajo novi dobavitelji, nekateri se združujejo, kot sta se 

oktobra 2015 združili družbi Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o. in Elektro Celje Energija, 

d. o. o. v družbo ECE, d. o. o. Glede na poslovni model posameznega dobavitelja dobavljajo 

nekateri EE izključno gospodinjskim odjemalcem, drugi poslovnim, ali pa obojim hkrati 

(Agencija za energijo 2016a, 56). Aktualni seznam dobaviteljev EE je objavljen na spletni strani 

Agencije za energijo in priložen nalogi v prilogi 1. 

Odjemalci 

Odjemalci so pravne in fizične osebe. Odjem EE se praviloma vrši na distribucijskem omrežju, 

kamor so priključeni poslovni in gospodinjski odjemalci. Na prenosno omrežje je priključenih 

pet večjih porabnikov, imenovanih neposredni odjemalci in štirje večji porabniki, kot so 

železarne in Talum s statusom zaprtega distribucijskega sistema (ELES 2014). 
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3 TVEGANJA 

V tem poglavju smo s pomočjo strokovne literature opredelili pojem »tveganje« in ostale izraze, 

ki so povezani s tveganji, kot so dejavnik tveganja in vir tveganja. Pojasnili smo razliko med 

pojmoma tveganje in negotovost. Predstavili smo tveganja, s katerimi se soočajo podjetja, bolj 

značilna tveganja udeležencev na trgu EE, proces obvladovanja tveganj ter koristi, ki jih ta 

proces prinaša. 

3.1 Negotovost in tveganje 

Splošne in vseobsegajoče definicije tveganja ni. V strokovni literaturi lahko zasledimo različne 

razlage pojma tveganje. Vsem razlagam je skupna negotova prihodnost oziroma verjetnost 

različnih izidov, ki niso vsi enako zaželeni. 

Tveganje (angl. risk) v širšem pomenu lahko opredelimo kot negotovost izida določenega 

dogodka ali aktivnosti, ki je lahko pozitivna priložnost ali negativna nevarnost. Vrednotimo jo 

glede na povezanost med verjetnostjo, da se je nekaj zgodilo in posledicami, ki nastanejo, če se 

bo to dejansko zgodilo (HM Treasury 2004, 9).  

Cilj podjetja je doseči načrtovani poslovni izid in načrtovani denarni tok, a dejavniki tveganja 

nam to pogosto preprečijo zaradi nepopolnih in nekakovostnih informacij ali ker so se tržne 

razmere od sprejetja odločitve do realizacije spremenile. Tveganje je torej verjetnost, da bo 

uresničitev naše poslovne odločitve drugačna od pričakovane (Peterlin 2005, 18). Na doseganje 

ciljev podjetja vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki. Vezjak (2006) opredeli tveganje 

kot možnost, da se bo zgodil dogodek, ki bo neugodno vplival na doseganje ciljev podjetja, 

priložnost pa kot možnost, da bo nastali dogodek ugodno vplival na cilje podjetja. 

Godse (2005, 3) definira tveganje kot dogodek, ki vpliva na prihodke in/ali ugled organizacije. 

Tveganje je neizogibno. Povezano je z donosom. Brez tveganja ni podjetništva niti dobička. Če 

podjetja niso pripravljena tvegati, ne morejo pričakovati, da bodo ustvarila dobiček. 

Tveganje je verjetnost, da bo realizacija dogodka odstopala od pričakovane, najbolj verjetne 

vrednosti. Statistično gledano je tveganje opredeljeno kot verjetnost odklona v pozitivno in 

negativno smer. S poslovnega vidika nas zanimajo samo negativni odkloni, ki pomenijo izgubo 

koristi, dobička, prodaje itd. Tveganje je torej možnost, da nastopi negativni odmik doseženih 

od načrtovanih ciljev podjetja, ki izhaja iz negotovosti bodočih dogodkov in pomanjkanja 

informacij. Tveganje je kombinacija porazdelitve negotovih prihodnjih dogodkov in 

nepopolnih ter nekakovostnih informacij. Verjetnost izgube v praksi opišemo s scenariji - 

intervalno, saj velikokrat zadošča ocena verjetnosti za vnaprej opredeljene scenarije, za katere 

se oceni verjetnost realizacije. V poslovni literaturi obstaja veliko opredelitev koncepta tveganj. 

Vsem opredelitvam sta skupni bistveni značilnosti (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 25–26): 

- Tveganje je povezano z verjetnostno porazdelitvijo izidov posameznih dejanj. 
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- Nekateri izidi poslovnih dejanj podjetjem povzročajo nezaželeno izgubo. 

Pojem tveganje se uporablja v različnih zvezah: tveganje kot nevarnost ali grožnja, tveganje kot 

priložnost in tveganje kot porazdelitev negotovosti. Vodstvo podjetja najpogosteje dojema 

tveganje kot nevarnost oziroma grožnjo, ko ga enači z negativnimi vplivi mogočih dogodkov, 

kot so finančna izguba, zlorabe, kraje, izguba ugleda podjetja, nesreče pri delu, odpovedi 

sistemov, tožbe. Tveganje kot priložnost je implicitno zajeto v predpostavki, ki govori o 

povezanosti med tveganjem in donosnostjo. Večje tveganje lahko pomeni večjo mogočo 

donosnost in tudi večjo mogočo izgubo. Teoretiki pojasnjujejo tveganje kot porazdelitev 

negotovih bodočih rezultatov. Negotovost v tem primeru pojasnimo kot verjetnostno 

porazdelitev vseh mogočih rezultatov, tako pozitivnih kot negativnih (Berk, Peterlin in Ribarič 

2005, 27–28). 

Tveganje je drugačen pojem kot negotovost, čeprav v praksi ta dva termina pogosto 

uporabljamo ekvivalentno. Pri tveganju gre za verjetnostno porazdelitev mogočih izidov, ki jo 

ocenimo na osnovi zgodovinskih podatkov, kjer je za vsak interval določene spremenljivke 

mogoče izračunati verjetnost. Ko govorimo o negotovosti, odločevalec o pojavu nima vedenja 

in verjetnostne porazdelitve ne zna smiselno oceniti. V razmerah negotovosti odločevalec 

vnaprej ne more sklepati o uspešnosti svojih dejanj in tudi odločitev ne more presojati z vidika 

nagnjenosti k tveganju (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 27–28).  

Tveganje se pojavlja med gotovim in negotovim dogodkom. Na spodnji sliki je prikazano 

razmerje med gotovostjo, tveganjem in negotovostjo glede izidov odločitve. 

Gotovost 
 

Tveganje 
 

Negotovost 
 

 

 

 

 

     
Izide poslovnih 

odločitev lahko 

natančno ter 

zanesljivo 

predvidimo. 

 

Izide poslovnih 

odločitev lahko 

predvidimo z neko 

stopnjo verjetnosti. 

 

Možni izidi se dajo 

navesti, njihova 

verjetnost ni znana. 

Pri skrajni 

negotovosti niso 

znani niti možni 

izidi. 

Slika 2: Gotovost, tveganje, negotovost 

Vir: Peterlin, 2005, 19. 

Gospodarske družbe v Sloveniji se v zvezi s problematiko tveganj naslanjajo na Zakon o 

gospodarskih družbah (ZGD-1 2006), ki v 70. členu opredeljuje zahteve glede poslovnih 

poročil. Po zakonu mora poslovno poročilo vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov 

poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja vključno z opisom bistvenih tveganj in 

negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Če je za presojo premoženja in obveznosti družbe, 



 

19 

njenega finančnega položaja ter poslovnega izida pomembno, morajo biti v poslovnem poročilu 

prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe. V poslovno poročilo morajo 

biti vključeni še ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših transakcij, za katere se posli 

zavarovanja računovodsko posebej prikazujejo ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, 

likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.  

V finančnem smislu lahko opredelimo tveganje kot odstopanje dejanskega rezultata od 

pričakovanega. Ocenjujemo ga kot posamično tveganje naložbe ali kot tveganje naložbe, ki je 

del razpršenega premoženja. Tveganje povezano s posamezno naložbo imenujemo 

nesistematično tveganje. To tveganje lahko v celoti odpravimo z razpršitvijo naložb. Poleg 

nesistematičnega tveganja avtorja omenjata še sistematično tveganje, ki ga ne moremo 

odpraviti. To je tržno tveganje in je povezano s pozitivnimi in negativnimi trendi na trgu. Ti 

trendi na različna podjetja različno vplivajo (Dolenc in Stubelj 2011, 84). 

Upravljanje s tveganji zajema ugotavljanje in ocenjevanje tveganj ter odzivanje nanje (HM 

Treasury 2004, 9). 

3.2 Tveganja v poslovnem svetu 

Tveganja, s katerimi se danes soočajo podjetja, so številnejša, kot so bila pred desetletji. To so 

vsa tveganja, ki so povezana z uresničevanjem poslovnih ciljev podjetja. Razvrstimo jih lahko 

na različne načine. Podjetje lahko izbere enega od načinov ali opredeli svojo razvrstitev. Sama 

delitev ni bistvena. Pomembno je, da so v podjetju tveganja pravočasno prepoznana in da so 

vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za njihovo obvladovanje (Vezjak 2006, 3). 

V strokovni literaturi lahko najdemo vrsto različnih členitev tveganj. Gradiva ICAEW se 

opirajo na členitev po modelu poslovnih tveganj družbe Arthur Anderson. Ta model členi 

tveganja na (Korošec 2004, 72–73): 

1. tista, ki izhajajo iz zunanjega okolja organizacije; povzročajo jih družbeni, ekonomski 

tržni, pravni, politični, lahko pa tudi naravni dejavniki, 

2. tista, ki izhajajo iz dejavnosti organizacije, kamor spadajo finančna tveganja, tveganja 

povezana z informacijsko tehnologijo in tehniko, tveganja povezana s pristojnostmi in 

poštenostjo zaposlencev (avtorizacije, komunikacije, možnosti prevar, vpliv na ugled) in 

tveganja delovanja organizacije v ožjem smislu (razvoj proizvodov, zadovoljevanje 

kupcev, možnost napak pri proizvodih in storitvah, možnostjo obratovalnih zastojev) in 

3. tista, ki se nanašajo na informacije namenjene poslovodstvu za odločanje v organizaciji, 

kamor avtor uvršča izvedbena tveganja v zvezi z oblikovanjem prodajnih cen, merjenjem 

dosežkov, tveganja povezana s planiranjem in računovodskimi informacijami ter strateška 

tveganja. 
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Na sliki 3 so prikazana pomembnejša tveganja, ki vplivajo na poslovanje podjetja. Peterlin 

(2005, 23) jih združi v tri večje skupine in sicer splošna, operativna in finančna tveganja. 

Splošna tveganja so odsev odnosa, ki ga ima podjetje do poslovnih partnerjev. Temeljijo na 

proizvodih oziroma storitvah, ki podjetje dobavlja oziroma opravlja za kupce ter potrebnih 

surovinah, materialih in storitvah, ki mu jih zagotavljajo dobavitelji. Najpomembnejše splošno 

tveganje je neizpolnitev obveznosti nasprotne stranke, kar pomeni, da kupci ali dobavitelji ne 

bodo izpolnili obveznosti do nas. Zaradi načina opravljanja dejavnosti je podjetje izpostavljeno 

operativnemu tveganju. Podjetje tvega, da ne opravlja pravih stvari na pravi način oziroma, da 

tržne razmere ne bodo naklonjene dejavnosti, ki jo opravlja. 
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Slika 3: Pomembnejša poslovna tveganja 

Vir: Peterlin, 2005, 21. 

V standardu o notranjem revidiranju tveganj, ki ga je sprejel nemški inštitut za notranjo revizijo, 

lahko zasledimo naslednjo delitev poslovnih tveganj (Koletnik 2004, 91): 

TVEGANJE 
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– zunanja tveganja, 

– strateška tveganja, 

– operativna tveganja, 

– tveganja v zvezi s kadri, 

– tveganja pri obravnavanju podatkov, 

– finančno – ekonomska tveganja in 

– ostala tveganja. 

Glede na različne razvrstitve tveganj v nadaljevanju predstavljamo strateška in projektna 

tveganja, tveganja delovanja ter finančna tveganja. 

3.2.1 Strateška tveganja 

Odločitve povezane z izdelki oziroma storitvami, ki jih proizvaja oziroma opravlja organizacija, 

lokacijo organizacije, strukturo in imenovanje vodilnih nameščencev, so ključne, saj imajo 

nenehen dober ali slab vpliv na učinek organizacije. Spremljanje ključnih odločitev in njihovo 

izvajanje lahko definiramo kot proces strateškega managementa (Bowman 1994, 11). S 

strateškim managementom so povezana tudi strateška tveganja, ki vključujejo tveganja na 

najvišjem nivoju organizacije. Mednje sodijo tveganja, ki bi lahko dolgoročno ogrozila ugled 

in delovanje organizacije (Hmelak 2008, 70). Vsebujejo vse spremembe v ekonomskem okolju, 

ki spreminjajo pogoje poslovanja organizacij. Organizacije naj bi tveganja prepoznala, 

analizirala in se nanje ustrezno odzvala v procesu celotnega obvladovanja tveganj. Ta proces je 

z vidika strateških tveganj tesno povezan s strateškim načrtovanjem in poslovno politiko. Kot 

strateško načrtovanje razumemo proces dolgoročnega usmerjanja poslovnih aktivnosti. Zajema 

oblikovanje in izvajanje načrtov in spremljajočih aktivnosti, ki so odločilnega pomena za obstoj 

in dolgoročni razvoj organizacije. Opredeljuje glavno smer, od katere lahko organizacija 

odstopa v manjši meri. Proces teče v sedanjosti, vpliva pa na posledice v prihodnosti. Strateško 

načrtovanje osvetljuje področja, na katerih delujejo dejavniki ustvarjanja dodane vrednosti 

organizacije in tudi dejavniki tveganja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 110–111).  

Oblik strateškega tveganja je veliko, zato jih je težko taksativno našteti. Berk, Peterlin in 

Ribarič (2005, 115–128) navajajo več vrst strateških tveganj, in sicer: 

 tveganje obvladovanja organizacije, 

 tveganje poslovanja, pogojeno s strukturo stroškov, 

 tveganje prezadolženosti, 

 tveganje sodelovanja oziroma uspešnosti interesnih skupin,  

 tveganje lastniških povezav, prevzemi in strateške povezave, 

 tveganje človeškega delovanja in znanja, 

 tveganje nezadostnega prenosa informacij,  

 tveganje etičnega aktivizma in oblikovanja klik, 

 tveganje uvajanja izdelka na trg, 
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 tveganje spremembe tehnologije in zastaranja, 

 tveganje nezadostne kakovosti, 

 tveganje informacijske tehnologije in informacijske varnosti, 

 politično, davčno in zakonodajno tveganje, 

 tveganje odškodninskih tožb in 

 tveganje nezadostnega varnostnega nadzora. 

3.2.2 Projektna tveganja 

Projekt je enkratno, časovno in finančno omejen ter ciljno usmerjen kompleksen proces 

povezanih aktivnosti. Namen projekta je ustvarjanje proizvodov ali storitev v skladu s 

standardno kakovostjo in zahtevami naročnika. Cilji projekta so kompleksni in zahtevajo veliko 

aktivnosti, v katere so vključeni ljudje z različnimi veščinami, pristojnostmi in odgovornostmi. 

Iz kompleksnosti procesa izhaja veliko priložnosti, da aktivnosti ne bodo potekale po načrtu 

(Stare 2011, 132).  

Projektno tveganje predstavlja dogodek, stanje ali niz okoliščin, ki imajo negativen učinek na 

najmanj en projektni cilj, ki je lahko čas, stroški, obseg ali kakovost (Project Management 

Institute 2004, 238).  

Vezano na posamezni projekt obravnavamo različne vrste tveganj, tako s stališča projekta kot 

s stališča podjetja, ki projekt izvaja. Projektna tveganja delimo glede na izvor tveganja na 

notranje in zunanje vrste. Notranje vrste projektnih tveganj izvirajo iz izvajanja vsakega 

posameznega projekta, zunanje vrste pa nastajajo v okolju projekta in nanje ne moremo 

pomembno vplivati. Z zunanjimi tveganji največkrat mislimo na različne pritiske zunanjih 

neformalnih ali formalnih skupin in verjetnost, da zunanji izvajalec ne bo mogel dosegati 

pričakovanj naročnika (Greaver 1998, 150). 

Westland (2006, 79) kot notranje vrste projektnih tveganj navaja: 

– tveganja povezana z zaključkom projekta v načrtovanem času, 

– tveganja povezana z zaključkom projekta v okviru predvidenih stroškov, 

– tveganja glede predvidene kvalitete, 

– tveganja z zagotavljanjem načrtovanega števila z zahtevanimi kvalitetami ob pravem času 

in v okviru načrtovanih stroškov, 

– tveganja povezana z zamenjavo tehnologije projekta v času njegovega izvajanja, 

– tveganja povezana z možnim odstopom vodje projektnega tima ali katerega od vodilnih 

partnerjev oziroma dobaviteljev, ki sodelujejo v projektu. 

V podjetjih pogosto obstajajo bojazni, da bomo s prepoznavanjem tveganj prestrašili sami sebe 

in ne izvedli projekta. Vendar pa zaznavanje in obvladovanje tveganj projekta prinaša velike 

koristi. Avtor koristi deli na organizacijske, tržne in strateške. Tržne koristi se navezujejo na 
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oceno potrebnega časa in stroškov za izvedbo projekta, obvladovanje tveganj prispeva k 

skrajševanju izvedbe posameznih projektov in posledično k izvedbi večjega števila projektov 

(Stare 2011, 135–136). 

3.2.3 Tveganja delovanja 

Tveganja delovanja razumemo kot tveganja izgube zaradi neustreznih notranjih postopkov, 

ljudi ter sistemov ali zunanjih dogodkov. Opredelimo jih lahko tudi kot tveganja motenj v 

poslovanju družb, odpovedi mehanizmov nadzora napak in zlorab ali nastopa nezaželenih 

zunanjih dejavnikov. Nastajajo v vseh fazah poslovnih procesov od začetnih stikov z dobavitelji 

prek procesov ustvarjanja dodane vrednosti do končnih stikov s strankami ob dobavi izdelka 

oziroma izvedbe storitve. Izpostavljenost tveganjem delovanja se povečuje zaradi nenehnega 

razvoja tehnologije in posledično večje medsebojne odvisnosti poslovnih procesov, pritiskov 

konkurence, spreminjanja zakonodaje, naraščajočega število naravnih nesreč in tožb. Povezana 

niso le s tekočim poslovanjem in poslovnimi procesi družbe, kjer lahko pride do motenj, ampak 

jih je potrebno obravnavati širše, saj med tveganja delovanja sodijo tudi napake zaposlenih, 

zlorabe, prekinitve poslovnih procesov (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 164–165). 

Tveganja delovanja je prav tako mogoče razvrščati na različne načine. Glede na posledice, ki 

je lahko finančna ali nefinančna izguba, jih delimo na osebna tveganja, premoženjska tveganja 

in tveganja osebne odgovornosti. Najbolj smiselna je razvrstitev glede na dejavnike tveganja, 

na osnovi katerih jih razvrstimo v štiri sklope, in sicer (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 181–

189): 

– tveganja zaposlenih, ko je izvajanje poslovnih procesov moteno zaradi posledic bolezni, 

fizičnih poškodb ali psihičnih težav, prekinitev delovnega razmerja, pomanjkanja 

zaposlenih ali njihove nezadostne sposobnosti oziroma neustrezne strukture kadrov ter 

stavke; 

– tveganja razmerij, ki izhajajo iz neizpolnitve obveznosti do strank, delničarjev, bank, 

države in oseb z odškodninskimi zahtevki; 

– tveganja poslovnih procesov in tehnologije , kamor sodijo izgube zaradi prekinitve procesa, 

motenj v delovanju ključne opreme in infrastrukture, izgube zaradi kraje podatkov in 

informacij, izgube zaradi kakšne druge tehnologije, ki ni izpolnila pričakovanj, programske 

napake, zastarelost sistemov in nezmožnost vzdrževanja strojne in programske opreme; 

– zunanja tveganja, ki jih razumemo kot tveganja izgube zaradi poškodbe premoženja 

družbe, načrtnega delovanja tretje osebe s ciljem zlorabe, odtujitve premoženja ali 

izigravanja zakonodaje. 
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3.3 Finančna tveganja 

Vse poslovne odločitve imajo finančne posledice. Ker so poslovne odločitve tvegane, se vse 

vrste tveganja zrcalijo v finančnih tveganjih. Dejavniki finančnega tveganja vplivajo na 

oslabitev sredstev ali okrepitev dolgá podjetja, kar končno vpliva na oslabitev kapitala podjetja. 

Enotne opredelitve finančnih tveganj ni, a so si po vsebini zelo podobne. Opredelimo jih lahko 

kot tveganja neugodnega gibanja različnih tržnih kategorij, kot so obrestne mere, devizni tečaji, 

vrednosti delnic, cene surovin in drugih materialov ter sredstev, ki jih podjetje v danem trenutku 

poseduje. Neugodna gibanja navedenih kategorij vodijo do zmanjšanja vrednosti lastniškega 

kapitala. Finančna tveganja izvirajo iz finančnih poslov. Denimo, da je podjetje sklenilo 

pogodbo s tujimi dobavitelji ali kupci, tvega ob morebitnem nihanju deviznih tečajev 

nepredvideno izgubo. Skupna lastnost finančnih tveganj je, da je sedanja vrednost prihodnjega 

denarnega toka podjetja negotova (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 198). 

Peterlin (2001, 208) ugotavlja, da podjetja lahko finančna tveganja zaznajo in ovrednotijo: 

– na osnovi letnih poročil in računovodskih izkazov družb s pripadajočimi pojasnili,  

– z notranjimi merili na osnovi metod statistične analize prihodkov in odhodkov ter  

– z zunanjimi merili, ki temeljijo na vrednostih pridobljenih na trgu. Med merila sodita 

koncept trajanja in faktorski model za kvantificiranje finančnega tveganja. 

Med računovodske izkaze s pripadajočimi pojasnili sodijo bilanca stanja, bilanca uspeha in 

bilanca finančnih tokov. Iz bilance stanja lahko na osnovi različnih pokazateljev ugotavljamo, 

katerim finančnim tveganjem je podjetje izpostavljeno in v kakšnem obsegu. Na izpostavljenost 

likvidnostnemu tveganju kaže kazalnik tekoče likvidnosti, kazalnik pospešene likvidnosti in 

kazalnik finančnega vzvoda. Delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz financiranja v 

finančni strukturi ter delež kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb v finančni strukturi 

kažeta izpostavljenost obrestnemu tveganju. Večja ko sta oba deleža, močnejše je obrestno 

tveganje. Izpostavljenost tveganju spremembe cene surovin lahko ugotovimo iz pojasnil k 

bilanci stanja ali na osnovi drugih informacij iz poslovnega poročila. Izkaz uspeha izraža učinke 

vseh vrst finančnih tveganj. Na izpostavljenost likvidnostnemu tveganju opozarjata čisti 

dobiček in negotovinski odtoki. Čisti dobiček pove, ali je podjetje v proučevanjem poslovnem 

obdobju poslovalo uspešno ali ne. Negotovinski odtoki (amortizacija, revalorizacijski 

primanjkljaj) pa niso izdatki proučevanega poslovnega obdobja. V prihodkih oziroma odhodkih 

iz obresti in drugih prihodkih oziroma odhodkih iz financiranja se odraža končni učinek 

obrestnega tveganja. Izkaz finančnih tokov daje informacije o izpostavljenosti likvidnostnemu 

tveganju podjetja. Če podjetje s svojim poslovanjem ustvarja dobiček in ima pozitiven trend 

gibanja dobička v posameznih obdobjih, je podjetje kratkoročno in dolgoročno plačilno 

sposobno, izpostavljenost likvidnostnemu tveganju pa je nizka (Peterlin 2001, 209–211).  

V nadaljevanju se osredotočimo na finančna tveganja, ki bistveno vplivajo na vrednost podjetja. 

Ta tveganja so: 

– valutno tveganje, 



 

25 

– obrestno tveganje, 

– tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke, ki vključuje tudi kreditno tveganje, 

– likvidnostno tveganje, 

– naložbeno tveganje in 

– tveganje sprememb cen blaga. 

3.3.1 Valutno tveganje 

Izpostavljenost valutnemu tveganju se pojavi, ko je poslovanje podjetja povezano s tujimi 

plačilnimi sredstvi. Bodoča vrednost deviznega tečaja ni znana v naprej in jo je mogoče z večjo 

ali manjšo stopnjo zaupanja napovedati. Devizni tečaj je razmerje med vrednostjo dveh valut. 

Za izvoznika predstavlja valutno tveganje nevarnost, da bo devizni tečaj ob plačilu nižji od 

tečaja, ki mu še prinaša donos. Nasprotno za uvoznika pomeni valutno tveganje nevarnost, da 

bo tečaj tuje valute ob plačilu blaga ali storitev višji od tečaja, ki mu še zagotavlja donosnost 

uvoznega posla. Valutno tveganje je prisotno tudi pri financiranju poslovanja. Ob zadolževanju 

v tuji valuti podjetje tvega porast njene vrednosti, ob naložbi denarnih sredstev v tujo valuto pa 

padec njene vrednosti v primerjavi z domačo valuto (Berk Skok 2010, 35). 

3.3.2 Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje opredelimo kot nevarnost, da bo v prihodnje prišlo do neugodne spremembe 

obrestne mere, ki predstavlja lahko dvig ali padec obrestne mere. Višja obrestna mera povzroči 

višje stroške financiranja zadolženemu podjetju, padec obrestne mere pa poslabša položaj 

podjetju, ki presežke denarnih sredstev nalaga na denarnih trgih (Berk Skok 2010, 36–37). 

Obrestne mere se na denarnih trgih spreminjajo. Odzivajo se na ponudbo in povpraševanje po 

denarju na enak način kot cene kateregakoli drugega blaga. Na višino obrestne mere poleg 

ponudbe in povpraševanja vplivajo še izhodiščne obrestne mere centralne banke za posojila 

bankam, stopnja mednarodne mobilnosti kapitala, druge spremembe makroekonomskih razmer 

in tržnega pričakovanja. Glede na to, da je tržna obrestna mera izhodišče za določanje zahtevane 

stopnje donosa lastniškega kapitala, je vsako podjetje izpostavljeno obrestnemu tveganju (Berk 

Skok 2010, 37). 

3.3.3 Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke  

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je najpomembnejše finančno tveganje, saj 

poleg neplačila tvegamo tudi neizpolnitev drugih nefinančnih obveznosti, kot je na primer 

zamuda pri dobavi blaga. Tveganje opredelimo kot verjetnost, da poslovni partner ne bo izpolnil 

dogovorjene obveznosti. Nasprotna stranka so lahko kupci, finančne ustanove, dobavitelji, 

zaposleni in tudi država. Temu tveganju je izpostavljeno vsako podjetje. Poleg kreditnega 
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tveganja zajema tudi tveganje neizpolnitve nedenarnih obveznosti (Berk, Peterlin in Ribarič 

2005, 207–208). 

Kreditno tveganje različni avtorji različno definirajo. Po ZFPPIPP (UPB7 2013) je kreditno 

tveganje verjetnost nastanka izgube zaradi neizpolnitve dolžnika do družbe. Kendall (1998, 

119) opredeli kreditno tveganje kot verjetnost, da transakcija z nasprotno stranko ne bo izvršena 

zaradi njene nezmožnosti poravnave finančnih obveznosti. Drugi avtorji definirajo kreditno 

tveganje kot tveganje nastopa stanja, ko nasprotna stranka ne bo poravnala obveznosti v denarju 

v skladu z dogovorjenim rokom in na dogovorjen način (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 208). 

O tveganju neizpolnitve nedenarne obveznosti govorimo v primeru, ko nasprotna stranka ne 

dobavi blaga, ne opravi storitev ali ne izpolni drugih dogovorjenih obveznosti. Vsaka 

neizpolnitev oslabi sredstva oziroma poveča dolgove, kar posredno vpliva na znižanje finančne 

moči in zmanjšanje premoženja podjetja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 208). 

3.3.4 Likvidnostno tveganje 

Likvidnost se v finančni teoriji mnogokrat enači s plačilno sposobnostjo. Likvidnost je pogoj 

za plačilno sposobnost podjetja, torej za sposobnost preoblikovanja nedenarnih sredstev v 

denarno likvidno obliko. Razlikujemo med likvidnostjo podjetja in likvidnostjo sredstev. 

Likvidnost podjetja je sposobnost, da svoje plačilne obveznosti izvršuje točno in v polnih 

zneskih, medtem ko likvidnost sredstev pomeni sposobnost preoblikovanja sredstev iz 

materialne oblike v denarno. Likvidnost je širok pojem, kar velja tudi za likvidnostno tveganje. 

Obstaja paleta tveganj, ki jih povezuje skupna značilnost, to je likvidnost. Razlikujejo se po 

pojavnih oblikah, saj se obvladovanje likvidnostnega tveganja v proizvodnem podjetju razlikuje 

od podjetja, ki ima za osnovno dejavnost finančno posredništvo (Peterlin 2005, 35).  

ZFPPIPP (UPB7 2013) definira likvidnostno tveganje kot tveganje nastanka izgube zaradi 

kratkoročne plačilne nesposobnosti. V nadaljevanju zakon predpisuje, da mora podjetje 

gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobno izpolniti vse svoje 

zapadle obveznosti. 

Likvidnostno tveganje lahko pojasnimo tudi kot nevarnost neusklajenosti med dospelimi 

sredstvi in obveznostmi do virov sredstev v podjetju, kar sprva lahko privede do pomanjkanja 

denarnih sredstev ali celo do propada podjetja (Peterlin 2001, 200). 

Glede na ZFPPIPP (UPB7 2013) mora organizacija za obvladovanje likvidnostnega tveganja 

oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja likvidnosti, ki vključuje: 

– načrtovanje znanih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje ob upoštevanju 

normalnega poteka poslovanja in morebitnih likvidnostnih kriz, 

– redno spremljanje likvidnosti, 
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– opredelitev ustreznih ukrepov za preprečevanje oziroma odpravo vzrokov nastanka 

nelikvidnosti. 

3.3.5 Naložbeno tveganje  

Naložbenemu tveganju so v večji meri izpostavljene družbe, ki upravljajo investicijske sklade, 

za ostala podjetja pa je iz te skupine tveganj bolj pomembno le tržno tveganje. Kendall (1998, 

75) ga opredeli kot tveganje nastanka izgube zaradi neugodnega gibanja cen blaga, sredstev ali 

pogodbe, ki jih podjetje v danem trenutku poseduje. 

3.3.6 Tveganje sprememb cen blaga 

Tveganje sprememb cen blaga izvira iz nevarnosti neugodnega gibanja cen surovin (npr. nafta, 

kava, baker itd.), ki jih podjetje bodisi potrebuje za izvajanje poslovne dejavnosti ali jih prodaja 

na trgu kot rezultat poslovnega procesa. Pred spremenljivostjo cen blaga se podjetja zavarujejo 

s terminskimi pogodbami, terminskimi posli in z opcijami, ki se glasijo na posamezne surovine 

(Peterlin 2001, 207).  

3.4 Značilna tveganja za družbe slovenskega elektroenergetskega sistema 

Prepoznavanje in zavedanje negotovosti je za vsakega udeleženca elektroenergetskega sistema 

zelo pomembno, saj lahko le tako določimo primarno strategijo za obvladovanje tveganj, ki 

izhajajo iz teh negotovosti. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj značilnih tveganj, s 

katerimi se srečujejo udeleženci na trgu EE.  

3.4.1 Cenovno tveganje 

Cenovno tveganje izhaja iz nestanovitnosti tržne cene EE in drugih energentov (premog, plin, 

CO2 emisijski kuponi, nafta), ki imajo neposreden vpliv na cene EE. Cena EE je bila nekdaj v 

reguliranem sistemu odvisna predvsem od proizvodnih stroškov elektrarn. V dereguliranem 

sistemu imajo vse večjo težo pri določanju cene EE drugi zunanji dejavniki, kot so nezmožnost 

skladiščenja EE, prenosne omejitve, izpadi posameznih agregatov, strateško obnašanje 

konkurentov. Presežna ponudba in nizko povpraševanje znižujeta ceno EE in obratno. Poraba 

EE se hitro spreminja in je posledica nepredvidljivih dejavnikov, kot so mraz, nizki vodostaji 

bazenov. Proizvodnja EE se zaradi tehničnih omejitev EES na kratek rok zelo težko prilagodi 

porabi, kar vpliva na cene EE. Te so na dnevnem in terminskem trgu nestanovitne in od vseh 

energentov najbolj spremenljive (Bartelj 2010, 15). Letos v januarju smo bili priča precej 

visokim cenam na dnevnem trgu zaradi nizkih temperatur in zaustavitve nekaterih jedrskih 

elektrarn po Evropi. 
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V zadnjem času vplivajo na precejšnje povišanje in kasneje tudi na hitro znižanje terminskih 

cen EE visoka nihanja dolgoročnih cen. Količinsko neuravnotežen portfelj ob visoki 

nestanovitnosti cene lahko dobavitelja privede v visoko izgubo in kasneje do nelikvidnosti. 

Modeliranje in napovedovanje cene EE na trgu igra pomembno vlogo pri strategiji količinskega 

uravnavanja prodajnega portfelja z nakupom terminskih produktov na trgu na debelo (Bartelj 

2010, 15). 

3.4.2 Količinsko tveganje 

Količinska tveganja so tveganja, ki izvirajo iz negotovosti proizvodnje, porabe, dobave EE in 

odstopanj od pogodbenih količin (HSE 2016, 75). 

Tveganje negotovosti proizvodnje se kaže v (HSE 2016, 75): 

– izpadu hidrologije zaradi daljših sušnih obdobij in majhnih zalog snega v visokogorju, 

– pojavu katastrofalnih vod, ko ob večjih in daljših deževnih obdobjih pride do velikega 

povečanja pretokov, HE niso več sposobne proizvajati EE ter varno prevajati pretokov rek, 

– strojelomih na proizvodnji infrastrukturi z daljšimi izpadi proizvodnih napravah zaradi 

iztekanja življenjske dobe, utrujenost materialov, preobremenitve in visoke dinamike 

obratovanja, 

– izpadih Nuklearne elektrarne Krško kot količinsko najpomembnejšega energetska objekta,  

– prekoračitvah ekoloških parametrov zaradi slabše kakovosti energenta na termo 

proizvodnji in težav pri delovanju čistilnih naprav, ki privedejo do povišanih koncentracij 

škodljivih emisij in posledično zmanjšanje proizvodnje, 

– naravnih nesrečah, naravnih pojavih, ki imajo katastrofalne posledice za širšo okolico.  

Negotovost dobave energije je posledica naključnih izpadov vodov in druge opreme ali pa 

nastopi zaradi posegov upravljavca prenosnega omrežja ob preobremenitvi prenosnih poti 

(HSE 2016, 75). 

Količinsko tveganje iz naslova odstopanj od pogodbenih količin predstavlja razlika med 

dejansko dobavljenimi oziroma odvzetimi in napovedanimi količinami EE. Razliko mora 

trgovec dodatno kupiti oziroma prodati na trgu pogosto pod manj ugodnimi pogoji. Tudi izpad 

proizvodnje mora trgovec pokriti z nakupom EE z višjo tržno ceno od pogodbene (HSE 2016, 

74). 

Velika in hitra nihanja porabe EE ne vplivajo le na ceno energije, pač pa tudi na točnost 

napovedi odjema in posledično zakupa prave količine EE za potrebe prodajnega portfelja. Na 

nihanje odjema in količino prodane EE močno vplivajo različne vremenske spremembe. Mile 

zime navadno nakazujejo nižjo porabo EE, hkrati pa tudi znižanje njene cene zaradi višje 

ponudbe od povpraševanja. Na znižanje porabe EE in hkrati njene cene vplivajo tudi obdobja 

globalne gospodarske recesije z upočasnitvijo gospodarstva (Bartelj 2010, 15–16). 
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Z liberalizacijo trga EE ima vsak odjemalec možnost izbire dobavitelja. S prehodom odjemalca 

od enega k drugemu dobavitelju se prvemu pojavi presežek in drugemu primanjkljaj EE. 

Sprememba količine odjema zaradi spremembe števila odjemalcev v prodajnem portfelju 

predstavlja dobaviteljem velik problem. Zato je določitev optimalne nakupne strategije v 

pogojih odprtega trga zelo pomembna. V primeru razlike med napovedano (zakupljeno) in 

dejansko dobavljeno EE je potrebna izravnava. Dobavitelji uporabljajo različne instrumente za 

znižanje finančnega tveganja kot posledice negotovega odjema (Bartelj 2010, 16). 

3.4.3 Finančna tveganja 

Z liberalizacijo trga EE se na trgu pojavljajo vedno novi udeleženci. Hkrati se pojavljajo tudi 

nova tveganja povezana s plačilno sposobnostjo novih udeležencev, ki jih ne poznano oziroma 

ne poznamo njihove kapitalske moči. V ekstremnih primerih se lahko zgodi, da nekateri 

udeleženci ne bodo mogli izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti. To lahko privede 

nasprotno pogodbeno stranko v težave. Plačilna sposobnost največkrat predstavlja problem 

malim dobaviteljem, ki običajno nimajo zadostnega kapitala za kritje neporavnanih obveznosti 

svojih kupcev (Bartelj 2010, 17). 

3.4.4 Regulatorno tveganje 

Izhaja iz sprememb pravil delovanja trga ali zakonodaje na slovenskem ali tujih trgih EE. Na 

regulatorno tveganje vplivajo izven-tržni faktorji, kot so pravni zapleti in nedorečenost 

predpisov. Značilno je predvsem za trge v začetni fazi prestrukturiranja subjektov v tržne okvire 

in uvajanja modela trga EE (Bartelj 2010, 17). 

3.4.5 Tveganja Nuklearne elektrarne Krško 

V Nuklearni elektrarni Krško na osnovi procesa celovitega upravljanja tveganj identificirajo 

ključna tveganja, ki so jedrska, radiološka, osebna, okoljska in druga. Identificirajo jih na več 

ravneh. Tveganja za jedrsko varnost so najvišje prioritete, saj potencialno povečujejo verjetnost 

za poškodbo goriva v reaktorski sredici ali bazenu za izrabljeno gorivo. Radiološka tveganja 

vplivajo na radiološko varnost posameznika ali skupine ljudi zaradi nenačrtovane 

izpostavljenosti obsevanosti, zunanje ali notranje kontaminacije ali širjenja radioaktivnih 

delcev. Osebna tveganja predstavljajo izpostavljenost delavcev iz naslova klasične industrijske 

varnosti ter poškodb pri delu. Okoljska tveganja se nanašajo na okolje, žive organizme ali 

naravo zaradi odpadkov in izpustov iz elektrarne. Obratovalna tveganja vplivajo na zanesljivost 

in razpoložljivost elektrarne, neželene prehodne pojave in zaustavitve ter dolžino remonta kot 

enega izmed parametrov razpoložljivosti elektrarne (prirejeno po Ida Novak-Jerele – Nuklearna 

elektrarna Krško, 10. april 2017, dostopno pri V. H., vladimir.habjan@nas-stik.si). 
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3.4.6 Investicijska tveganja 

Največ investicijskih tveganj izhaja iz projektov v teku. Identificirana so tveganja povezana s 

pridobivanjem virov financiranja investicij v objekte EES, nepravočasne in dolgotrajne izvedbe 

investicij, nedoseganje načrtovanje ekonomike investicij in zaostrovanja okoljske zakonodaje. 

Pri izgradnji se družbe zaradi recesije soočajo s stečaji ali potencialnimi stečaji dobaviteljev ter 

izvajalcev del. Na terminski plan izgradnje posameznega objekta ter donosnost investiciji 

močno vpliva postopek umeščanja v prostor in pridobivanja upravnih dovoljenj (HSE 2016, 

81). 

Delovanje Nuklearne elektrarne Krško in projekt JEK 2 sta pomembna za razvoj jedrske 

tehnologije v Sloveniji. S projektom JEK 2 so povezana tveganja politične odločitve za izvedbo 

projekta, opredelitve projekta v nacionalnem strateškem programu na eni strani in družbene 

sprejemljivosti projekta na drugi strani (GEN energija 2016b, 75). 

3.5 Pomembnost obvladovanja tveganj 

Pojem obvladovanje tveganj se v tuji strokovni literaturi in praksi dodobra uporablja, pri nas pa 

se to besedišče šele utrjuje. V strokovni literaturi najdemo tudi različne opredelitve 

obvladovanja tveganj. V študiji Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, Laboratorija 

za energetske strategije (2013, 21) izvajalci ugotavljajo, da obvladovanje tveganj zajema 

usmerjene aktivnosti organizacije za uravnavanje in nadziranje tveganja. Koletnik (2004, 80) 

pojasnjuje obvladovanje poslovnih tveganj kot celoto vseh organizacijskih pravil in ukrepov za 

njihovo prepoznavanje, merjenje in presojanje v procesih poslovnega odločanja. Osnovni 

namen obvladovanja tveganj je izogniti se vplivom notranjih poslovnih odločitev ali zunanjih 

razmer, ki bi onemogočili uresničevanje poslovnih ciljev organizacije. Večina razlag o 

obvladovanju tveganj je izpeljanih iz negativnih posledic tveganj. V strokovni literaturi smo 

zasledili tudi opredelitve, ki vključujejo pozitivni vidik poslovnih tveganj. Po teh opredelitvah 

obvladovanje poslovnih tveganj vsebuje kulture, strukture in procese usmerjene k uspešnemu 

obvladovanju možnih priložnosti (Kovač 2008, 171). 

Organizacije se zaradi vse bolj turbulentnih pogojev delovanja s tveganji soočajo ves čas 

svojega obstoja, kar je v zadnjem desetletju privedlo do vse večjega zanimanja za obvladovanje 

tveganj. Poleg nenehnih in hitrih sprememb v poslovnem okolju organizacij je obvladovanje 

tveganj pridobilo na pomenu zaradi odmevnih škandalov v velikih in uglednih podjetjih kot 

npr. Enron. Vladni organi in druge institucije so se na tovrstne škandale odzvale s težnjo po 

vzpostavitvi mehanizmov za večjo preglednost poslovanja. To je privedlo do novih zakonskih 

predpisov in uredb. Mnoge organizacije in mednarodne korporacije so proučile in izboljšale 

kakovost lastnih procesov zavarovanja in obvladovanja vedno novih pojavnih oblik poslovnih 

tveganj (Kovač 2008, 172). Dejavniki, ki povečujejo pomen obvladovanja tveganj, so poleg 
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katastrofalnih posledic propadov velikih, uglednih podjetij tudi globalizacija in povečanje 

pomena ustvarjanja vrednosti za delničarje (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 49). 

Značilnost sodobnega poslovnega okolja je naraščajoča tekmovalnost, v kateri se organizacije 

soočajo s tveganji. Včasih so celo zainteresirane za prevzemanje tveganj, da bi povečale donose 

ali izkoristile možnosti, ki jih prevzeta tveganja ponujajo. Ker se tveganja pojavljajo kjerkoli v 

organizaciji, bodisi v organizacijski enoti, procesu ali v posamezni aktivnosti, vedno bolj 

pridobiva na pomenu vzpostavitev sistemov za celotno obvladovanje poslovnih tveganj, ki je 

sistematičen in stalen proces namenjen uresničevanju poslanstva podjetja in doseganju 

zastavljenih ciljev (Kovač 2008, 173).  

Organizacije se pri svojem poslovanju ne morejo izogniti negotovosti, ki pomeni tako tveganje 

kot priložnost. Vodstva organizacij se s pomočjo sistema obvladovanja tveganj učinkoviteje 

soočajo s tveganji in priložnostmi ter si tako povečujejo verjetnost ustvarjanja vrednosti za 

deležnike. Temeljni namen obvladovanja tveganj je ustvarjanje vrednosti za posamezne 

interesne skupine tako v profitnih kot tudi v neprofitnih organizacijah in državnih organih 

(Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 50–51). Koristi učinkovitega obvladovanj tveganj je veliko. 

Avtorja navajata najpomembnejše (Kovačič in Toman Pfajfar 2007, 151–152): 

– izboljšanje kakovosti načrtovanja bodočega poslovanja in doseganje načrtovanih 

rezultatov, 

– nižji stroški zavarovanj potencialnih tveganj, 

– izboljšanje upravljanja s sredstvi, 

– večja dovzetnost za notranje in zunanje spremembe, 

– izboljšanje komunikacije, 

– večji nadzor nad izvajanjem poslovnih odločitev, 

– boljše prepoznavanje poslovnih priložnosti, 

– zagotavljanje trajnega obstoja in razvoja organizacije, 

– poveča se razumevanje glavnih tveganj in njihovih vplivov, 

– manj neugodnih presenečenj in manj kriznega upravljanja, 

– poročanje o tveganjih je osredotočeno na najvišje poslovodstvo in nadzorni svet, 

– zmanjšanje verjetnosti poslovnih ter finančnih težav in 

– pridobivanje bolj kakovostnih informacij za spremljanje poslovnih odločitev. 

Z obvladovanjem tveganj pa niso povezane le koristi, pač pa tudi stroški, tako stalni kot 

spremenljivi. Stalni stroški nastajajo z izvajanjem funkcije obvladovanja tveganj, spremenljivi 

pa z zavarovanjem pred tveganji (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 56). 

3.6 Proces obvladovanja tveganj  

Obvladovanje tveganj v organizaciji je proces sistematičnega prepoznavanja tveganj in 

poudarjanje pomena ključnih tveganj z merjenjem njihovega vpliva na finančne in druge 
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strateške cilje. V praksi je obvladovanje zapleteno, saj se nanaša na neznane prihodnje dogodke, 

zato je smiselno vzpostaviti celovit sistema merjenja, spremljanja in analiziranja možnih 

nezaželenih dogodkov. Pri oblikovanju nadzora nad tveganji je potrebno upoštevati poslovno 

strategijo organizacije, razmere na trgu in ostale dejavnike okolja (Kovačič, Toman Pfajfar 

2007, 133–136). 

Celovito obvladovanje tveganj je proces, ki ni omejen le na direktorje in poslovodstvo, ampak 

se morajo nanj odzivati vsi zaposleni. Prav zaposleni, ki neposredno sodelujejo v poslovnih 

procesih, najbolje poznajo tveganja, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev (Kovačič, 

Toman Pfajfar 2007, 136). Sam proces se vzpostavlja po modelu, ki ga opredeljuje COSO, 

vodilni in svetovno znani odbor za razvoj metodologije obvladovanja tveganj. Celoten proces 

vzpostavljanja strategije obvladovanja tveganj lahko razdelimo na osem stopenj. Obravnava 

najrazličnejše vrste tveganj, ki jim je organizacija lahko izpostavljena. Te stopnje so (Berk, 

Peterlin in Ribarič. 2005, 86–106): 

– Spoznavanje notranjega poslovnega okolja je namenjeno postavitvi okvira za obravnavanje 

tveganj. Sestoji se iz nagnjenj posameznikov in celotne organizacije do tveganj, poslovne 

klime, realnosti prepoznavanja ter objektivnega ocenjevanja tveganj in podobno. Velik 

pomen pri spoznavanju notranjega okolja imajo integriteta in etične vrednote organizacije. 

S pravilnim ovrednotenjem trenutnega položaja organizacije spoznamo specifične odnose 

in medsebojne povezave, ki vplivajo na razplet dogodkov v prihodnosti.  

– Opredeljevanje ciljev obvladovanja tveganj predstavlja postavljanje želenih stanj, ki jih 

organizacija s svojo poslovno dejavnostjo želi doseči. Brez predhodno opredeljenih ciljev, 

ki morajo biti realni, dosegljivi in merljivi, ne moremo vedeti, koliko smo bili pri 

poslovanju uspešni, ali je poslovni rezultat le posledica spleta okoliščin ali veščin in znanja.  

– Prepoznavanje notranjih in zunanjih dejavnikov tveganja, ki lahko negativno ali pozitivno 

učinkujejo na doseganje ciljev oziroma začrtano strategijo ali oboje. Notranji ali endogeni 

dejavniki izhajajo iz načina sprejemanja odločitev in vodenja organizacije ter so posledica 

delovanja organizacije. Med zunanje dejavnike uvrščamo ekonomske in poslovne, 

dejavnike povezane z naravnimi viri in naravnim okoljem ter tehnološkimi spremembami. 

Metodologija prepoznavanja dejavnikov zajema različne tehnike, ki se razlikujejo med 

organizacijami, znotraj organizacij in v odvisnosti od mesta uporabe. Za prepoznavanje 

dejavnikov sta najbolj pogosto uporabljeni tehniki viharjenja možganov in tehnika, ki 

temelji na realizaciji dejanskih izgub. 

– Ocena izpostavljenosti tveganju služi ugotavljanju, do kolikšne mere organizacija lahko 

pretehta splet določenih okoliščin. Izpostavljenost tveganju je kombinacija verjetnosti 

nastanka nekega dogodka in morebitne škode v primeru, da se ta dogodek res zgodi. 

Izpostavljenost se ocenjuje z uporabo številnih kvantitativnih in kvalitativnih metod. 

– Opredelitev mehanizmov odzivanja razumemo kot določanje kombinacije ukrepov za 

vsako vrsto tveganja, ki omogočajo primerno prevzemanje tveganja in zadovoljevanje vseh 

interesnih skupin. Pri opredeljevanju ukrepov mora imeti organizacija izoblikovana 
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stališča o tem, katera tveganja naj prevzame in v kakšnem obsegu, katerim naj se izogne, 

katera pa omili. 

– Opredelitev rezervnih mehanizmov in kontrolnih dejavnosti na eni strani zajema 

predvidene aktivnosti za razmere, ko se nek dejavnik tveganja uresniči, na drugi strani pa 

kontrolne aktivnosti, ki pomenijo politiko in postopke za zagotavljanje izvajanja 

zastavljenih ukrepov na vseh organizacijskih ravneh. Te aktivnosti zajemajo pooblastila, 

dovoljenja, avtorizacije, preverjanja in podobno. 

– Vzpostavljanje in zagotavljanje učinkovite ter pregledne komunikacije v ustreznem 

časovnem okviru o strategijah organizacije za obvladovanje tveganj povečuje njeno 

vrednost v očeh lastnikov. 

– Spremljanje dosežkov, rezultatov in povratne informacije mora biti v organizaciji stalen in 

neprekinjen proces, saj le tako lahko sledimo temeljni logiki celovitega pristopa.  

Četrta stopnja vzpostavljanja strategije obvladovanja tveganj govori o ocenjevanju 

izpostavljenosti tveganju. Kot ugotavlja Pustatičnik (2007, 51), obstajajo trije načini 

ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem. Ti načini so:  

– kakovostno ocenjevanje, ki predstavlja splošno opisno oceno ravni izpostavljenosti 

posameznim tveganjem; 

– polkakovostno ocenjevanje, ko opisnim ravnem verjetnosti dodamo številske količnike, s 

katerimi prikažemo razliko med posameznimi ravnmi; 

– številčno ocenjevanje, ko posameznim ravnem verjetnosti in škode pripišemo absolutne 

vrednosti. Ravni verjetnosti nadomestimo z verjetnostno porazdelitvijo, ravni škode pa 

izrazimo s finančno mero v absolutnih zneskih. 

Za številčno merjenje izpostavljenosti posameznim tveganjem lahko uporabimo metodologijo 

tveganja čistega poslovnega izida, ki pove, koliko letnega načrtovanega čistega poslovnega 

izida lahko največ organizacija v prihodnjem obdobju izgubi zaradi delovanja določenega 

dejavnika tveganja pri izbrani stopnji verjetnosti (Pustatičnik 2007, 51). 

Razmerje med morebitno škodo in verjetnostjo nastanka nekega dogodka lahko ponazorimo z 

matriko merjenja izpostavljenosti tveganjem (slika 4). Matrika je prikazana v obliki semaforja. 

Tveganja, ki so v razmerju med škodo in verjetnostjo nastanka razvrščena v rdeče polje, 

zahtevajo največjo pozornost in imajo prednost pred tveganji razvrščenimi v zeleno polje 

(Pustatičnik 2007, 51). 
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VERJETNOST 

ŠKODA 

MAJHNA ZMERNA  VELIKA ZELO VELIKA 

izguba do 0,2 

mio EUR 

izguba do 1 

mio EUR 

izguba do 2,5 

mio EUR 

izguba več kot 

2,5 mio EUR 

VISOKA         

nad 20-odstotna RDEČA RDEČA RDEČA RDEČA 

več kot 50-krat na 250 dogodkov         

SREDNJA         

od 10- do 20-odstotna RUMENA RDEČA RDEČA RDEČA 

do 50-krat na 250 dogodkov         

NIZKA         

od 5- do 10-odstotna ZELENA RUMENA RDEČA RDEČA 

do 25-krat na 250 dogodkov         

ZELO NIZKA         

od 0- do 5-odstotna ZELENA ZELENA RUMENA RDEČA 

do 12-krat na 250 dogodkov         

Slika 4: Matrika merjenja izpostavljenosti tveganjem 

Vir: Pustatičnik 2007, 51. 

Z učinkovitim, neprekinjenim in trajnim procesom obvladovanja tveganj narašča odgovornost 

posameznih skrbnikov tveganj za njihovo obvladovanje in zadovoljstvo lastnikov (Kovačič, 

Toman Pfajfar 2007, 152). Končni rezultat procesa obvladovanja tveganj je katalog tveganj. Ta 

v uvodnem delu vsebuje sistemsko členitev tveganj, strateški zemljevid tveganj (na sliki 5 

primer zemljevida finančnih tveganj), metodologijo in matriko (slika 4) merjenja 

izpostavljenosti tveganjem. V nadaljevanju kataloga sledijo posamezne vrste tveganj z 

analitično razčlenitvijo strateškega zemljevida določene vrste tveganj in opisa posamezne vrste 

tveganja (Pustatičnik 2007, 53–54). 

Vrste 

finančnih 

tveganj 

Velikost škode Verjetnost 

Pričakovani nastop 

tveganja 

majhna zmerna velika 

zelo 

velika visoka srednja nizka 

zelo 

nizka 

leto 

2015 

leto 

2016 

leto 

2017 

Kreditna   RD       RD     RD RD RD 

Valutna    RU         RU   RU RU RU 

Obrestna  ZE             ZE ZE ZE ZE 

ZE zelena RU rumena RD rdeča 

Slika 5: Strateški zemljevid finančnih tveganj 

Vir: Pustatičnik 2007, 54. 

Opredeljevanje tveganj in načinov njihovega merjenja, izbiranje ustreznih ukrepov ter 

spremljanje uspešnosti varovanja pred tveganji je živ proces, ki se nenehno spreminja. Zato je 

potrebno tveganja, ki vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev, nenehno spremljati, se odzivati 

na spremenjene okoliščine in na nove pogoje poslovanja ter ustrezno razvijati in izboljševati 

postopek obvladovanja tveganj. V predhodnem poglavju smo navedli koristi, ki jih prinaša 
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aktivni način obvladovanja tveganj, kar povečuje dodano vrednost organizacije in pomen 

postopka obvladovanja tveganj (Pustatičnik 2007, 63). 
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4 SPREMLJANJE USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 

Cilj vsakega podjetja ali druge organizacije je uspešno poslovanje, ki se glede na cilje podjetja 

oziroma druge organizacije izraža v različnih oblikah, kot npr. v obliki tržnega deleža, dobička, 

inoviranja proizvodnih procesov ali storitev, širjenja organizacije ali drugega zastavljenega 

cilja. Za obvladovanje organizacije so potrebni cilji in managerji, ki sledijo tem ciljem. Bolj ko 

managerji obvladujejo organizacijo in sledijo zastavljenim ciljem, bolj je organizacija uspešna. 

Organizacije za ugotavljanje uspešnosti uporabljajo predvsem klasične primerjave s kazalniki 

uspešnosti, kot so dodana vrednost na zaposlenega, prodaja na zaposlenega, dobiček in podobno 

(Rašič in Markič 2008, 54). 

V nadaljevanju bomo opredelili ključne pojme uspešnosti poslovanja, predstavili vrste in 

metode analiz poslovanja. 

4.1 Pojem analize poslovanja podjetja 

V podjetjih in drugih organizacijah se zaradi vse večje konkurence nenehno sprašujejo, kaj bi 

se dalo izboljšati v poslovanju in kako to storiti. Iskanje odgovorov na ta vprašanja je predmet 

vrste znanstvenih disciplin, med katere sodi tudi analiza poslovanja. V splošnem jo lahko 

opredelimo kot proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja, ki služi za odločanje o 

izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja tega podjetja z vidika uporabnika analize (Pučko 

2006, 15).  

Bergant (2011, 31) vidi osnovni namen poslovnega analiziranja v tem, da bi z rezultati 

omogočili sprejemanje bodočih odločitev, ki bi povečale uspešnost poslovanja podjetja. Pučko 

(2006, 10–13) obravnava namen analiziranja s treh vidikov, ki so: 

– ekonomski vidik, ki je v ospredju opredeljevanja namena analize in temelji na 

maksimiranju uspešnosti poslovanja na dolgi rok; 

– organizacijski vidik, ki omogoča vzpostavljanje smotrnih procesov odločanja, ki vodijo k 

določenemu zastavljenemu cilju; 

– uporabniški vidik, od katerega je odvisen namen uporabe, saj vsaka analiza nastaja na 

zahtevo nekega uporabnika (notranji in zunanji uporabniki). 

Analizo poslovanja je moč razvrstiti po različnih merilih. Tako dobimo veliko različnih vrst 

analiz poslovanja. V prilogi 2 je prikazanih le nekaj možnih klasifikacij. Vsaka vrsta analize iz 

priloge 2 se lahko kombinira z vsako analizo po drugem vidiku (Bergant 2011, 39). 

Analize poslovanja ne moremo delati neposredno, pač pa se moramo opirati na podatke o 

poslovanju. Na celovitost in natančnost potrebnih podatkov za analiziranje vplivajo viri 

podatkov. Zgodovinsko gledano je analiza poslovanja v prvi vrsti zajemala podatke iz 

knjigovodske evidence podjetja. Knjigovodstvo sistematično evidentira pretekle poslovne 

dogodke podjetja in te podatke začetno obdeluje. Drugi del računovodstva obravnava prihodnje 
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pojave v poslovanju, a ostaja omejeno na zajemanje vrednostno izraženih podatkov o notranjem 

poslovanju podjetja. Zaradi navedenega se analiza poslovanja ne sme zadovoljevati le z 

računovodskimi podatki, pač pa se mora naslanjati tudi na operativne podatke v podjetju, kot 

so kadrovske evidence, tržne in prodajne evidence, podatki o pogojih financiranja, podatki o 

odsotnosti z dela. Pomemben vir potrebnih podatkov za analizo predstavljajo zunanji podatki, 

kot so podatki o drugih organizacijah, o odjemalcih, dobaviteljih, financerjih, o tujih trgih itd. 

Zunanje podatke zbirajo in začetno obdelujejo določeni subjekti izven podjetja. Pri nas so 

takšne baze dosegljive na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Statističnem uradu 

RS, Gospodarski zbornici Slovenije in drugih organizacijah, ki ustvarjajo baze podatkov o 

bonitetah in drugih značilnostih poslovanja podjetij (Pučko 2006, 36–37).  

Posamezne veličine relativno malo povedo o določeni kategoriji. Njihovo povezovanje z 

drugimi veličinami ali njihove spremembe skozi čas pa so lahko pomembne. Za razkrivanje teh 

povezav in sprememb uporabljamo različne metode2 in orodja analiz poslovanja. Avtor metode 

analize poslovanja razvrsti v tri večje skupine in sicer (Bergant 2011, 43–44): 

– splošne metode analize, kamor uvršča indukcijo, dedukcijo in abstrakcijo, 

– temeljne metode analize, ki so razčlenjevanje, primerjanje ali komparacija, izločanje ali 

eliminacija, osamitev ali izolacija, strnjevanje ali sinteza in 

– posebne metode, kot so analiza stroškov in koristi (cost–benefit analysis), analiza točke 

preloma, analiza finančnega položaja, analiza vrednosti, analiza ekonomske dodane 

vrednosti, SWOT (SPIN) analiza, paretova analiza oziroma ABC metoda. 

Vsaka izmed naštetih metod ima posebne zahteve po podatkih in nam lahko daje pomembne 

informacije. Za poslovne odločitve je smiselno uporabljati kombinacijo več različnih metod. 

Osnovna prvina analitične metode je orodje analize. Kot temeljno orodje analize poslovanja se 

najpogosteje uporabljajo kazalniki. Poleg kazalnikov med orodja analize poslovanja prištevamo 

še grafična orodja (tabele, sheme, grafikone, slike, diagrame poteka) ter matematična in 

statistična orodja (Bergant 2011, 44–45). 

Beseda kazalnik izvira iz latinske besede indicator, ki pomeni znak ali dokaz nekega stanja ali 

procesa, ki se je ali se bo odvijal v stvarnosti (Koletnik 2006, 53). Kazalniki so v splošnem 

razmerja med posameznimi kategorijami. Lahko so stopnje udeležbe, indeksi ali količinski 

koeficienti. S količinskimi koeficienti lahko primerjamo dve ali več različnih kategorij in so 

rezultat njihove medsebojne primerjave. Indeksi kažejo dinamiko in spreminjanje določene 

kategorije v času ali na primerjave v prostoru. Stopnje udeležbe oziroma strukture so razmerja 

istovrstnih veličin in kažejo sestavo celote po posameznih delih (Bergant 2012, 87). 

                                                 
2 Metodo kot pojem lahko pojasnimo kot obliko načrtnega, premišljenega dajanja, ravnanja ali mišljeno za dosego 

nekega cilja ali kot sistem neprotislovnih pravil, ki določajo postopek delovanja. 
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4.2 Uspešnost in učinkovitost 

V vsakdanjem življenju se največkrat uspešnost enači ali zamenjuje z učinkovitostjo in obratno, 

čeprav imata ta dva pojma različen pomen. Najbolj široka opredelitev pravi, da poslovna 

uspešnost pomeni delati prave stvari, medtem ko učinkovitost pomeni delati stvari pravilno. 

Opredelitev uspešnosti je tesno povezana s tistim, kar želimo doseči in odgovarja na vprašanje, 

kako organizacija dosega svoje cilje. Višja stopnja doseganja cilja pomeni večjo uspešnost 

poslovanja. Učinkovitost je prvi pogoj za uspešnost, a jo sama po sebi ne zagotavlja, saj je 

možno tudi učinkovito uresničevati napačne stvari (Možina idr. 2002, 665). 

Uspešnost je zunanja značilnost podjetja. Merimo jo z ugotavljanjem doseženih učinkov glede 

na vložke (Bergant 2001, 187). Turk (2010, 65) jo pojasni na dva načina. Uspešnost je 

značilnost dosežkov odločanja, kar pojasnimo, da je z učinki, ki so proizvodi in storitve, 

zagotovljena visoka stopnja uresničevanja ciljev. Druga razlaga uspešnosti je, da je to lastnost 

nosilcev oblasti z namenom zagotavljanja koristnih ciljev z učinki, h katerim je usmerjeno 

delovanje. Glede na drugo razlago pomeni uspešnost dobro doseganje postavljenih koristnih 

ciljev in učinkov, ki jih izpolnjujejo. Nosilci oblasti so lahko na različnih ravneh in sicer na 

družinski, organizacijski ali državni ravni. Glede na raven nosilcev oblasti se tudi merjenje 

uspešnosti razlikuje. Na ravni družine razumemo uspešnost, če so njeni otroci s svojo 

usposobljenostjo prišli do primernih zaposlitev ter če so starejši člani ohranili svojo 

ustvarjalnost do pozne starosti. Drugače si razlagamo uspešnost organizacije. Uspešnost 

pridobitnih organizacij se presoja z oplojevanjem kapitala, nenehnim razvojem in drugimi 

dejavniki. V nepridobitnih organizacijah, kot so zavodi, pa se uspešnost presoja s posrednim 

zadovoljevanjem potreb drugih. Na ravni države ugotavljamo njeno uspešnosti na osnovi 

blaginje prebivalstva. 

Tradicionalno pojmovanje uspešnosti poslovanja izhaja iz reševanja temeljnega ekonomskega 

problema, ki se kaže v omejenosti dobrin, s katerimi zadovoljujemo potrebe v okviru procesa 

gospodarjenja kot zavestni človekovi dejavnosti. Sodobna gospodarstva temeljni ekonomski 

problem rešujejo z ustvarjanjem oziroma proizvajanjem dobrin, ki poteka v podjetjih kot 

temeljnih celicah gospodarjenja, ob sodelovanju vseh prvin poslovnega procesa: predmetov 

dela, delovnih sredstev, dela in storitev, ki jih za podjetje opravljajo drugi. Ker so tudi poslovne 

prvine omejene dobrine, je z njimi potrebno prav tako gospodariti. Bistvo uspešnega poslovanja 

se torej kaže v uspešnem gospodarjenju. Uspešnost poslovanja odgovarja na vprašanje, kako 

doseči dani rezultat z minimalnimi žrtvami oziroma minimalno možno porabo sredstev ali kako 

z danimi žrtvami oziroma sredstvi doseči maksimalen možni rezultat. Pri ugotavljanju poslovne 

uspešnosti nas ne zanima absolutni rezultat, temveč rezultat poslovanja v primerjavi z 

vloženimi sredstvi (Možina idr. 2002, 667). 

V nasprotju z uspešnostjo razumemo učinkovitost kot notranjo značilnost podjetja ali druge 

organizacije. Učinkovitost predstavlja razmerje med rezultatom, proizvodom in zanj potrebnimi 

prvinami ali napori. Pokaže, kako je organizacija sposobna opraviti določen proces. 
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Učinkovitost presojamo s tehničnega ali ekonomskega vidika. Tehnično učinkovitost merimo 

z vidika doseganja načrtovanega vrednostnega ali količinskega obsega učinkov, ekonomsko 

učinkovitost pa z vidika doseganja načrtovanega obsega stroškov v organizaciji (Možina idr. 

2002, 50–51). 

4.3 Kazalniki za merjenje uspešnosti poslovanja podjetij 

Podjetja oziroma druge organizacije uporabljajo za ugotavljanje uspešnosti klasične primerjave 

s kazalniki uspešnosti. Tradicionalni načini presojanja uspešnosti temeljijo predvsem na 

finančno – računovodskih kazalnikih, ki jih izračunamo na osnovi podatkov iz standardnih 

računovodskih izkazov. Najpogosteje uporabljeni kazalniki so: dobičkonosnost kapitala, 

dobiček na delnico, količnik tržne vrednosti podjetja ali druge organizacije, delež dobička v 

prodaji, dobičkonosnost sredstev (Rašič in Markič 2008, 54). 

Doma in po svetu so različni avtorji razvili mnogo kazalnikov za spoznavanje, usmerjanje in 

uravnavanje gospodarjenja organizacij. Nekateri so posamezni, drugi pa povezani v sisteme 

kazalnikov. Kazalnik v obliki povezanih števil dobimo na osnovi primerjave dveh istovrstnih 

ali raznovrstnih, a povezanih števil. Ta števila so lahko stopnje udeležbe, indeksi ali koeficienti 

(Koletnik 2006, 54-55).  

Kazalniki povezani po deduktivni metodi izhajajo iz izhodiščnega kazalnika, ki ga v 

nadaljevanju lahko razčlenimo na več medsebojno, logično povezanih podkazalnikov. Ti 

kazalniki tvorijo deduktivni sistem kazalnikov. Najstarejši in najbolj znan sistem kazalnikov je 

Du Pontov sistem. Predstavlja zbirko logično povezanih kazalnikov v piramido. Izhodiščni 

kazalnik je kazalnik donosnosti sredstev oziroma ROA (angl. Return On Assets), kazalnik 

donosnosti naložb oziroma ROI (angl. Return On Investment) ali kazalnik donosnosti kapitala 

oziroma ROE (angl. Return On Equity). Du Pontov sistem ni namenjen le načrtovanju in 

presojanju poslovne uspešnosti celotne organizacije, pač pa tudi za poslovno-izidne enote, 

strateške poslovne enote, za proizvodne programe in druge namene. Poleg Du Pontovega 

sistema kazalnikov obstajajo še drugi sistemi, ki so si podobni. Vsi sistemi kažejo razvoj 

donosnosti sredstev, kapitala in dolgov (Koletnik 2006, 57). 

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) predstavlja razmerje med čistim dobičkom 

oziroma čisto izgubo in povprečno vrednostjo sredstev (Koletnik 2006, 220). 

Izhodiščni kazalnik po Du Pontovem sistemu (ROA) kaže, kako uspešno je poslovodstvo 

upravljalo s stalnimi in gibljivi sredstvi. Zasledimo ga v prilagojenih oblikah v vseh sistemih 

kazalnikov. Izračunamo ga na način iz preglednice 2 (Koletnik 2006, 63). 
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Preglednica 2: Kazalnik donosnosti sredstev (ROA) 

Donosnost sredstev = Donosnost prodaje x Obračanje sredstev 

 

  
Donos sredstev 

= 

Poslovni izid iz rednega delovanja 

povečan za odhodke od obresti 
x 

Prihodki iz rednega 

delovanja   

  

Povprečna vrednost 

sredstev 
Prihodki iz rednega delovanja 

Povprečna vrednost 

sredstev   

Vir: Koletnik 2006, 63. 

Koletnik (2006, 63) ugotavlja, da so lahko med kazalnikoma ROA in ROI vsebinske razlike, 

saj se kazalnik ROI pojasnjuje kot donosnost kapitala in dolgoročnih dolgov. Kazalnik 

donosnosti naložb (ROI) predstavlja razmerje med poslovnim izidom iz rednega delovanja, 

povečan za odhodke od obresti in povprečno vrednostjo kapitala in dolgoročnih dolgov. Izračun 

kazalnika prikazuje preglednica 3.  

Preglednica 3: Kazalnik donosnosti naložb (ROI) 

  

Donosnost 

naložb 
= 

Poslovni izid iz rednega 

delovanja povečan za odhodke 

od obresti x 

Prihodki iz rednega delovanja 

  

  

Povprečna 

vrednost naložb 
Prihodki iz rednega delovanja 

Povprečna vrednost kapitala in 

(dolgoročnih) dolgov   

Vir: Koletnik 2006, 63. 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) se izračuna kot razmerje med čistim dobičkom 

in povprečnim kapitalom (Benedik 2011, 35). 

Kazalnik ROE je nedvomno eden izmed najbolj pomembnih kazalnikov v poslovnih financah. 

Meri čisti dobiček na enoto kapitala. Visoka vrednost kazalnika prinaša uspeh v poslovanju, saj 

vpliva na tržno rast delnice in privlači nove investitorje. Sestavljen je iz treh komponent, te pa 

tvorijo Du Pontovo enačbo, kar je razvidno iz preglednice 4 (Benedik 2011, 36). Kazalnik kaže 

velikost poslovnega izida, s katerim razpolagajo lastniki. Predstavlja zmnožek donosnosti 

prodaje in hitrosti obračanja kapitala. Donosnost prodaje lahko pojasnimo kot velikost čistega 

poslovnega izida iz rednega delovanja v prihodku iz rednega delovanja. Donosnost kapitala 

lahko izračunamo tudi na osnovi donosnosti sredstev po zgledu iz drugega dela preglednice 6, 

če razpolagamo s podatkom o razmerju med sredstvi in kapitalom (Koletnik 2006, 63–64). 

Izračuna se kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnim kapitalom. 
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Preglednica 4: Kazalnik donosnosti kapitala (ROE) 

Donosnost kapitala = Donosnost prodaje x Obračanje kapitala 

 

  
Donos kapitala 

= 

(Čisti) poslovni izid iz 

rednega delovanja  
x 

Prihodki iz rednega 

delovanja   

  

Povprečna vrednost 

kapitala 
Prihodki iz rednega delovanja 

Povprečna vrednost 

kapitala   

 

Donosnost 

kapitala 
= 

Donosnost 

prodaje 
x 

Obračanje 

sredstev 
x 

  
Povprečna vrednost 

sredstev   

  
Povprečna vrednost 

kapitala   

Vir: Koletnik 2006, 64. 

Izhajajoč iz osnovnega kazalnika uspešnosti se odločimo za razne izpeljane zgradbe 

kazalnikov, ki nam bodo služili za presojanje poslovne uspešnosti organizacije (Koletnik 2006, 

64). 

Poleg možnega povezovanja kazalnikov v sisteme jih različni avtorji razvrščajo v skupine po 

različnih sodilih. Največkrat omenjane razvrstitve so: glede na področje oziroma namen 

analiziranja, glede na način izračuna in ročnost, glede na raven proučevanja, glede na 

pomembnost kazalnikov pri odločanju, glede na obveznost poročanja po SRS 30.28 idr. 

(Bergant 2013, 143–151).  

SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) finančno–računovodske 

kazalnike razdeli v osem skupin, ki so naštete v nadaljevanju. 

Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) omogočajo poslovodstvu, da sproti 

proučujejo poslovanje podjetja in zagotavljajo, da ne pride do kapitalske neustreznosti. Benedik 

(2011, 42) domneva, da je gospodarska družba kapitalsko neustrezna, če je izguba tekočega leta 

vključno s prenesenimi izgubami iz preteklih let dosegla polovico osnovnega kapitala. 

Kazalniki ugotavljajo razmerja na pasivni strani bilance stanja. 

Stopnja lastniškosti financiranja spada med kazalnike, s katerimi lahko ugotavljamo finančno 

tveganje družbe in prikazuje delež kapitala med viri financiranja. Velika vrednost kazalnika 

pomeni varno finančno politiko in nižje tveganje pri poslovanju, hkrati pa težje doseganje večje 

dobičkonosnosti kapitala, kar lahko povzroči nezadovoljstvo lastnikov (Benedik 2011, 43). 
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SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) v to skupino kazalnikov 

poleg stopnje lastniškosti financiranja prišteva še: 

– stopnjo dolžniškosti financiranja, 

– stopnjo razmejenosti financiranja, 

– stopnjo dolgoročnosti financiranja, 

– stopnjo kratkoročnosti financiranja, 

– stopnjo osnovnosti kapitala in 

– koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja.  

Temeljni kazalniki stanja investiranja sodijo med tako imenovane kazalnike navpičnega 

finančnega ustroja. Kažejo udeležbo opazovane kategorije v celotnih sredstvih ali njihovem 

delu. Izračunajo se s primerjavo ožjih delov sredstev z njihovimi širšimi deli oziroma s 

celotnimi sredstvi. Osnova za njihov izračun so postavke na aktivni strani bilance. Kazalniki so 

pomembni bolj za notranje in manj za zunanje uporabnike. Primerne vrednosti je zelo težko 

določiti, saj se njihove vrednosti razlikujejo med organizacijami in dejavnostmi. Glede na to, 

da so kazalniki bolj pomembni za notranje in manj za zunanje uporabnike, ne bomo naštevali 

vseh možnih kazalnikov te skupine (Benedik 2011, 44). 

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja prikazujejo, kako je financirano 

premoženje podjetja ter ali je sestava financiranja prilagojena sestavi sredstev. Kazalnike 

izračunamo iz postavk na aktivni in pasivni strani bilance stanja. Brigham in Huston (1998, 32) 

poudarjata, da lahko gospodarska družba pri financiranju sredstev izbira med politiko 

izenačevanja ročnosti, agresivno in konzervativno politiko. Pri politiki izenačevanja ročnosti se 

dolgoročna sredstva financirajo z dolgoročnimi viri. Za agresivno politiko je značilno, da se del 

dolgoročnih sredstev financira s kratkoročnimi viri, gospodarske družbe imajo nižje stroške 

financiranja, hitreje pridobivajo vire financiranja, vendar imajo tudi višje tveganje nastanka 

plačilne nesposobnosti. Vsa sredstva (dolgoročna in kratkoročna) financirana na osnovi 

konservativne politiko so pokrita z dolgoročnimi viri. Med kazalnike vodoravnega finančnega 

ustroja po SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) uvrščamo: 

– koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev, 

– koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev,  

– koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev,  

– koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog, 

– koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient),  

– koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient),  

– koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient),  

– koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja in 

– koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja. 

Temeljni kazalniki obračanja kažejo hitrost obračanja oziroma čas vezave posameznih vrst 

sredstev. Večja vrednost posameznega kazalnika pomeni hitrejše obračanje sredstev in krajši 
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čas vezave sredstev v organizaciji. Vrednosti kazalnikov kažejo ravnanje oziroma 

gospodarjenje s sredstvi, zato so bolj pomembni za lastnike podjetij (Benedik 2011, 45–46). 

SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) med te kazalnike šteje: 

– koeficient obračanja obratnih sredstev, 

– koeficient obračanja osnovnih sredstev, 

– koeficient obračanja zalog materiala,  

– koeficient obračanja zalog proizvodov, 

– koeficient obračanja zalog trgovskega blaga, 

– koeficient obračanja terjatev do kupcev, 

– koeficient mesečne zadostnosti zaloge proizvodov, 

– koeficient dnevne trajanosti kreditirane prodaje. 

Temeljni kazalniki gospodarnosti ali ekonomičnosti prikazujejo dosežene poslovne rezultate 

glede na vložene prvine poslovnega procesa oziroma dosežene prihodke glede na odhodke. 

Računamo lahko celotno gospodarnost poslovanja ali pa samo delne gospodarnosti. 

Organizacija posluje gospodarno, kadar so prihodki višji od odhodkov. Takrat je koeficient 

gospodarnosti večji od ena oziroma večja kot je vrednost kazalnikov, uspešnejša je organizacija. 

Najpogosteje uporabljen temeljni kazalnik gospodarnosti je koeficient gospodarnosti 

poslovanja, ki s tehničnega in tehnološkega vidika kaže na učinkovitost uporabe sredstev, s 

širšega gospodarskega vidika pa na njihovo uspešnost porabe (Peljhan in Marc 2004, 31–33). 

Glede na SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) med kazalnike 

gospodarnosti poleg že omenjenih koeficientov uvrščamo še: 

– stopnjo proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo splošnodejavnostne stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo kosmate dobičkovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo dobičkovnosti poslovnih prihodkov, 

– stopnjo dobičkovnosti prihodkov in 

– stopnjo čiste dobičkovnosti prihodkov. 

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti so med bolj uporabnimi za lastnike organizacij in 

nadzornike. V primeru izgube imajo negativno vrednost. Bolj pomembna kazalnika iz te 

skupine sta koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) in koeficient čiste dobičkonosnosti 

kapitala (ROE), ki sta že bila podrobneje predstavljena. Poleg omenjenih koeficientov spadajo 

po SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) v to skupino še: 

– koeficient razširjene dobičkonosnosti sredstev,  
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– koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala,  

– koeficient dividendnosti osnovnega kapitala,  

– stopnja dividendnosti čistega dobička,  

– osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice,  

– popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice in  

– dividendnost navadne delnice. 

Temeljni kazalniki dohodkovnosti kažejo, kako uspešni so bili zaposlenci, ki so vključeni v 

delovni proces. Zelo pomemben kazalnik te skupine je dodana vrednost na zaposlenega, ki je 

definirana kot novoustvarjena (povečana) vrednost proizvoda ali storitve na zaposlenca. 

Dodano vrednost ugotavljamo kot razliko med prodajno vrednostjo proizvodov in storitev ter 

nabavno vrednostjo surovin, materialov in drugih odhodkov (Benedik 2011, 38). 

Z njeno pomočjo merimo učinkovitost (produktivnost) uporabe kapitala, učinkovitost sredstev 

in učinkovitost dela v poslovnih osebah, ki opravljajo isto ali sorodno dejavnost. Presojamo 

raven intelektualnih zmožnosti zaposlencev v primerjavi z drugimi organizacijami in 

sposobnost ustvarjanja večje dodane vrednosti, kar kaže na gospodarsko razvitost organizacije. 

Lahko je tudi osnova za nagrajevanje zaposlencev, zlasti vršnega managementa (Koletnik 2006, 

81). V skupino temeljnih kazalnikov dohodkovnosti po SRS 29 (Zveza računovodij, 

finančnikov in revizorjev Slovenije 2017) spadajo še: 

– stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku, 

– stopnja udeležbe financerjev v dohodku, 

– stopnja udeležbe države v dohodku, 

– stopnja udeležbe podjetja v dohodku,  

– povprečna mesečna kosmata plača, povečana za kosmate udeležbe zaposlencev in 

– povprečna mesečna čista plača, povečana za čiste udeležbe zaposlencev. 

Računovodski kazalniki finančne tokovnosti prikazujejo razliko med pritoki in odtoki se 

navezujejo na izkaz finančnega izida. Po SRS 29 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev 

Slovenije 2017) spadajo v to skupino: 

– stopnja denarne izidnosti poslovnih prihodkov, 

– koeficient pokritosti nove naložbe z denarnim izidom iz poslovanja in 

– koeficient pokritosti dolgov z denarnim izidom iz poslovanja. 

Likvidnost oziroma plačilna sposobnost ima velik pomen za vsako podjetje. Nanjo v veliki meri 

vpliva denarni tok, ki ga sestavljajo prejemki oziroma prilivi in izdatki oziroma odlivi. Prejemki 

pomenijo priliv denarja v podjetje in so odsev prodaje blaga oziroma storitev plačilno 

sposobnim kupcem, izdatki pa odliv denarja iz podjetja in odražajo poravnavo obveznosti 

dobaviteljem, zaposlenim in drugim deležnikom. Razliko med prejemki in izdatki imenujemo 

neto denarni tok. Idealno je, če so prejemki in izdatki med seboj čim bolj usklajeni. Podjetje je 

v danem trenutku likvidno, če lahko poravna vse zapadle obveznosti v tem istem trenutku. To 

pomeni, da denarna sredstva podjetja na ta dan zadoščajo za poravnavo obveznosti, ki na ta dan 
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zapadejo v plačilo (Peterlin 2009, 1). Turk, Kavčičeva in Kokotec Novakova (2003, 735) 

menijo, da je denarni tok iz poslovanja edino merilo uspešnosti podjetja s finančnega vidika. 

Po mnenju avtorjev je odraz poslov s tretjimi osebami in ga ni mogoče prirejati. Denar je 

dejstvo, medtem ko na dobiček in njegovo višino lahko vplivajo računovodje z lastno izbiro 

računovodskih metod. Glede na pomen denarnega toka bomo v raziskavo vključili tudi kazalnik 

enostavnega denarnega toka. Kazalnik kaže višino sredstev, ki jih je podjetje akumuliralo v 

poslovnem letu in predstavlja prosti denarni tok, ki ga lahko podjetje usmeri v investicije in 

druga plačila.  

Okoliščine, ki narekujejo temeljite analize poslovanja, zahtevajo tudi drugačna merila za 

presojanje uspešnosti. Zaradi potrebe organizacij po odkrivanju in odpravljanju aktivnosti, ki 

ne prispevajo k vrednosti poslovnih učinkov, vse bolj narašča pomen nefinančnim kazalnikom 

poslovanja. Različni avtorji predlagajo različne nefinančne kazalnike za presojanje uspešnosti 

poslovanja. Nekateri celo menijo, da je potrebno finančne kazalnike v celoti nadomestiti z 

nefinančnimi, večina pa poudarja potrebo po dopolnjevanju obeh skupin kazalnikov. Najbolj 

celovita in zanesljiva vključitev nefinančnih kazalnikov v presojanje uspešnosti poslovanja je 

model uravnoteženega sistema kazalnikov. Ta model presoja uspešnost poslovanja s štirih 

vidikov: finančnega, poslovanja s strankami, notranjih procesov ter učenja in rasti. V 

nadaljevanju bomo kratko predstavili posamezni vidik. V sklopu posameznega vidika pa bomo 

navedli le splošne kazalnike, ki so značilni za več organizacij. Finančni vidik sestavljajo 

finančni kazalniki, ki dajejo lastnikom pomembne informacije o poslovanju podjetja oziroma 

organizacije in izražajo poslovanje v preteklem obdobju. Vidik poslovanja s strankami zajema 

kazalnike, s katerimi management podjetja spremlja, kako organizacijo vrednotijo kupci. 

Pogled kupcev na organizacijo je pomemben za ohranjanje tekočih in pridobivanje novih 

poslov. Pomembnejši kazalniki vidika kupcev so dobičkonosnost kupcev, indeks zadovoljstva 

kupcev, delež prodaje novih izdelkov, pravočasnost dobav idr. Vidik notranjih poslovnih 

procesov izraža notranjo učinkovitost in zunanjo uspešnost organizacije. Celoten poslovni 

proces, ki ga tvorijo trije ključni procesi: inovacijski, proizvodni in poprodajni, zaradi 

časovnega dejavnika pomembno vpliva na finančne rezultate in vidik kupcev. Za organizacijo 

je zelo pomembno, kdaj vstopi na trg in koliko časa potrebuje za razvoj novega izdelka, za 

naročilo in servisiranje. Kazalniki za presojanje vidika notranjih poslovnih procesov so 

produktivnost, dodana vrednost na zaposlenega, čas izvedbe naročila v dnevih, povprečni čas 

dobave idr. Vidik ljudi in učenja pa presojamo z indeksom zadovoljstva, s številom ur na 

zaposlenega, povprečno stopnjo izobrazbe idr. Glede na to, da na izbor kazalnikov v modelu 

vpliva strategija, tehnologija, organizacija in še drugi dejavniki, ni mogoče govoriti o enem 

samem spletu kazalnikov. Vsaka organizacija lahko v model vključi še druge vidike poslovanja, 

če so ključni za njeno poslovanje (Možina idr. 2002, 680–691). 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA POMENA TVEGANJ ZA POSLOVNO USPEŠNOST 

DRUŽB SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

Namen empirične raziskave o pomenu tveganj za poslovno uspešnost družb slovenskega elektro 

gospodarstva je na osnovi vsebinske analize poslovnega poročila ugotoviti, v kolikšni meri so 

tveganja pomembna za poslovno uspešnost v tej panogi. Za vsebinsko analizo dela poslovnega 

poročila, ki govori o upravljanju s tveganji, smo se odločili, ker mora poslovno poročilo po 

ZGD-1 vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe, vključno z opisom 

bistvenih tveganj, ki jim je družba izpostavljena.  

5.1 Opis vzorca in postopkov 

5.1.1 Opis vzorca 

V analizi so celotno populacijo predstavljale vse gospodarske družbe, ki imajo po Standardni 

klasifikaciji dejavnosti Statističnega urada RS oznako dejavnosti D.35 – Oskrba z EE, plinom 

in paro in so delovale na ozemlju RS v letu 2012, 2013 in 2014. V dejavnosti je registrirano 

895 gospodarskih družb (Bisnode 2016a), vendar so med njimi tudi družbe, ki nimajo 

pomembne vloge v slovenski elektroenergetiki. Odločilo smo se, da bomo iz celotne populacije 

na osnovi podatkov Javne agencije RS za energijo o izvajalcih elektroenergetskih dejavnostih 

oblikovali vzorec. Naš vzorec vključuje 26 gospodarskih družb (priloga 3), ki imajo ključno 

vlogo na trgu z EE. Gospodarske družbe so na trgu udeležene kot proizvajalci, trgovci, 

dobavitelji, distributerji, kot sistemski operater distribucijskega omrežja z EE ali sistemski 

operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) razvršča družbe na mikro, majhne, srednje in velike 

družbe na osnovi povprečnega števila delavcev v poslovnem letu, čistega prihodka od prodaje 

in vrednosti aktive. Glede na razvrstitev družb po ZGD-1 vzorec zajema eno majhno, tri srednje 

velike in 22 velikih gospodarskih družb. V vzorec vključene družbe so v letu 2014 skupaj 

ustvarile kar 4.218,8 mio EUR prihodkov in so zaposlovale 6.623 delavcev (Bisnode 2016b).  

5.1.2 Opis postopka 

Gospodarske družbe smo glede na vlogo, ki jo imajo na trgu z EE, razdelili v štiri skupine. Te 

skupine so proizvajalci, trgovci, operaterji in dobavitelji. Razvrstitev družb po skupinah je v 

prilogi 4. 

Vir potrebnih podatkov za raziskavo so bila letna poročila obravnavanih družb objavljena v 

bazi AJPES. Zbrali smo jih na osnovi metode vsebinske analize. Analizirali smo sestavino 

poslovnega poročila upravljanje s tveganji vseh 26 slovenskih elektroenergetskih podjetij za 

leta 2012, 2013 in 2014. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 70. členu določa, da mora 
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poslovno poročilo vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družb, njenega 

finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena. Glede na določilo zakona smo iz proučevane sestavine poslovnega poročila 

ugotovili vrste ključnih tveganj, ki so jim družbe izpostavljene. Z analizo dokumentov smo 

zbrali kvantitativne podatke o prepoznanih tveganjih ločeno za vsako leto tako, da smo vsako 

prepoznano tveganje ovrednotili z eno (1) točko. Prepoznana tveganja smo združili v tri (3) 

skupine. Te skupine so strateška tveganja, tveganja delovanja oziroma operativna tveganja in 

finančna tveganja. Tako smo v vsaki skupini dobili številsko spremenljivko, ki predstavlja 

število prepoznanih tveganj. Z vsebinsko analizo poslovnih poročil smo pridobili tudi 

kvantitativne podatke o aktivnostih za obvladovanje tveganj. Vsako aktivnost oziroma ukrep 

za zmanjšanje tveganja smo v okviru posameznega leta ovrednotili z eno (1) točko. Na osnovi 

preštetih aktivnosti smo dobili številsko spremenljivko o aktivnosti za obvladovanje tveganj. 

Predpostavili smo, da večje število točk predstavlja bolj množično obvladovana tveganja, saj 

večje število aktivnosti vodi k hitrejšemu prepoznavanju, učinkovitejšemu merjenju in 

presojanju tveganj.  

Finančne kazalnike poslovanja v vzorec vključenih družb smo za leto 2012, 2013 in 2014 

pridobili iz računovodskih poročil. Nekateri kazalniki so bili že podani, druge smo izračunali 

iz postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Glede na teoretična izhodišča in zbirko 

najpomembnejših podatkov in kazalnikov iz letnih poročil FI-PO AJPES smo v raziskavo 

vključili 8 finančnih kazalnikov, ki jih navajamo v nadaljevanju.  

Kazalnik ROA oziroma koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev izračunamo po enačbi: 

ROA = 
Čisti dobiček/Čista izguba 

Povprečna vrednost sredstev 

Kazalnik ROE oziroma dobičkonosnosti kapitala lahko izračunamo po enačbi: 

ROE = 
Čisti dobiček/Čista izguba  

Povprečni kapital 

Enostavni denarni tok je seštevek čistega poslovnega izida, amortizacije, prevrednotovalnih 

poslovnih odhodkov pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih. 

Dodana vrednost na zaposlenega (DVZ) izračunamo po spodnji enačbi: 

DVZ = 
Kosmati donos iz posl. – Stroški blaga materiala in storitev – Drugi odhodki 

Povprečno število zaposlenih 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (KGP) izračunamo po spodaj zapisani enačbi: 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (KGP) =  
Poslovni prihodki 

Poslovni odhodki 
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Koeficient celotne gospodarnosti (KCP) izračunamo po enačbi: 

Koeficient celotne gospodarnosti (KCP) =  
Celotni prihodki 

Celotni odhodki 

Stopnjo čiste dobičkonosnosti prihodkov (SČDP) izračunamo po spodnji enačbi: 

Stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov (SČDP)=  
Čisti dobiček/Čista izguba 

Prihodki iz poslovanja 

Delež kapitala v virih oziroma stopnjo lastniškosti financiranja (KO) izračunamo kot prikazuje 

spodnja enačba: 

Stopnja lastniškosti financiranja (KO) =  
Kapital 

Obveznosti do virov sredstev 

Številske spremenljivke o številu prepoznanih tveganj, aktivnostih za njihovo obvladovanje in 

finančne kazalnike smo za vseh (26) šestindvajset družb ločeno po letih (2012, 2013 in 2014) 

uredili in prikazali v MS Excelovi tabeli. Podatke smo nato prenesli v programsko orodje SPSS, 

s pomočjo katerega smo jih statistično obdelali.  

5.2 Pregled poslovanja družb 

V tem poglavju predstavljamo analizo narejeno na osnovi izbranih finančnih kazalnikov 

poslovanja po posameznih skupinah udeležencev na trgu z EE. Posamezna vrednost kazalnika 

nima pravega pomena, če nimamo primerjalne vrednosti. Zaradi tega smo analizirali tri letno 

obdobje, izračunane kazalnike pa smo primerjali tako med skupinami kot tudi med 

posameznimi obdobji.  

5.2.1 Pregled poslovanja družb leta 2012 

Preglednica 5: Finančni kazalniki operaterjev v letu 2012 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

ELES 1,31 0,88 32.610.203 114.017 1,070 1,037 0,037 0,624 

SODO 52,00 2,82 3.754.049 180.384 0,030 1,008 0,007 0,060 

Elektro Celje 4,20 2,93 24.858.832 69.412 1,118 1,130 0,110 0,708 

Elektro 

Gorenjska 1,91 1,33 12.161.879 83.437 1,088 1,129 0,076 0,690 

Elektro 

Ljubljana 1,90 1,13 30.086.257 66.575 1,072 1,053 0,053 0,599 

Elektro Maribor 3,01 2,14 26.261.442 66.339 1,090 1,105 1,102 0,728 

Elektro 

Primorska 2,20 1,56 14.060.079 62.361 1,091 1,075 0,061 0,717 
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Iz preglednice 5 je glede na vrednost kazalnika ROE in ROA razvidno, da so vse družbe, ki 

opravljajo vlogo operaterja v letu 2012 poslovale z dobičkom. Najvišjo vrednost kazalnika ROE 

je dosegla družba SODO, kazalnika ROA pa Elektro Celje. Družba ELES je akumulirala največ 

sredstev za investicije in druga plačila, kar kaže kazalnik enostavnega denarnega toka. Najnižjo 

vrednost enostavnega denarnega toka (3.754.049 EUR) ima družba SODO in predstavlja le 

dobrih 11 odstotkov enostavnega denarnega toka družbe ELES. Glede na dodano vrednost na 

zaposlenega (180.384) lahko trdimo, da je družba SODO dosegla največjo produktivnost dela. 

Koeficient gospodarnosti poslovanja je bil v vseh družbah z vlogo operaterja večji od ena, razen 

v družbi SODO. Kadar je vrednost koeficienta gospodarnosti poslovanja manjša od 1, kot jo 

ima družba SODO (0,030), gospodarska družba izkazuje negativen rezultat iz poslovanja. 

Glede na stopnjo lastniškosti financiranja (KO) ugotavljamo, da so finančna tveganja vseh 

družb z vlogo operaterja z izjemo družbe SODO sorazmerno nizka, saj se vrednosti kazalnika 

gibljejo med 0,599 in 0,728. 

Preglednica 6: Finančni kazalniki proizvajalcev v letu 2012 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

Gorenjske 

elektrarne 1,28 1,17 1.498.523 82.922 1,052 1,043 0,041 0,877 

DEM 1,35 13,12 23.889.670 141.871 1,114 1,761 0,098 0,967 

SENG 3,78 2,69 18.397.352 203.366 1,307 1,232 0,165 0,726 

TEŠ 8,66 3,16 60.476.250 180.996 1,148 1,141 0,123 0,332 

TEB 2,80 2,57 4.840.483 74.271 1,057 1,092 0,090 0,921 

SEL 0,38 0,37 6.132.818 82.862 0,944 1,038 0,041 0,985 

HESS 0,48 0,46 6.021.452 252.741 1,100 1,127 0,119 0,979 

NEK 0 0 62.446.186 157.292 1,001 1,000 0,000 0,871 

Tudi proizvajalci EE so v letu 2012 poslovali pozitivno, saj je bila vrednost koeficienta ROE 

in ROA pri vseh proizvajalcih pozitivna. Iz preglednice 6 je razvidno tudi, da Nuklearna 

elektrarna Krško (NEK) ni ustvarila niti dobička niti izgube, saj je vrednost kazalnika ROE in 

ROA enaka nič. Ugotovitev potrjuje tudi vrednost koeficienta celotne gospodarnosti 

poslovanja, ki znaša 1. Za skupino proizvajalcev EE z izjemo Termoelektrarne Šoštanj so 

značilna še nižja finančna tveganja kot za skupino operaterjev. To kaže stopnja lastniškosti 

financiranja (KO), ki se giblje med 0,726 in 0,985.  

V preglednici 7 so zbrani izbrani finančni kazalniki dobaviteljev EE v letu 2012. V skupini 

dobaviteljev EE sta samo dva dobavitelja (JP Energetika Ljubljana in GEN-I) od osmih 

akumulirala 10 mio EUR in več denarnih sredstev, ki predstavljajo prosti denarni tok in ga 

družbe lahko porabijo za investicije in druga plačila. To kaže kazalnik enostavnega denarnega 

toka. Za skupino dobaviteljev z izjemo JP Energetika Ljubljana so značilna visoka finančna 

tveganja, kar kaže stopnja lastniškosti financiranja (KO), ki se giblje med 0,130 in 0,431, 
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medtem ko izračunana stopnja lastniškosti financiranja (KO) za omenjeno družbo znaša 0,800, 

kar pa kaže na nizka finančna tveganja. Za skupino je značilna tudi nizka stopnja čiste 

dobičkonosnosti prihodkov.  

Preglednica 7: Finančni kazalniki dobaviteljev EE v letu 2012 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

E 3 -14,20 -4,05 -771.440 29.011 0,980 0,980 -0,016 0,295 

ECE 13,44 3,43 1.001.801 56.941 1,004 1,007 0,009 0,254 

Elektro 

Gorenjska 

Prodaja -49,39 -16,34 -1.870.632 -32.569 0,951 0,954 -0,048 0,263 

Elektro Energija 39,91 4,46 3.571.476 110.100 1,008 1,008 0,007 0,130 

GEN-I 35,86 6,80 15.570.967 86.444 1,007 1,014 0,010 0,186 

Elektro Maribor 

Energija Plus 12,38 4,92 1.978.199 73.811 1,012 1,017 0,016 0,431 

JP Energetika 

Ljubljana 1,45 1,17 10.112.926 67.810 1,022 1,026 0,021 0,800 

V preglednici 8 so zbrani finančni kazalniki v raziskavo vključenih trgovcev z EE. Na osnovi 

koeficienta čiste dobičkonosnosti sredstev (kazalnik ROA) in koeficienta donosnosti kapitala 

(kazalnik ROE), ki sta pozitivna, lahko sklepamo, do so v letu 2012 vsi v raziskavo vključeni 

trgovci dosegli čisti dobiček. V skupini izstopa GEN energija z visoko dodano vrednostjo na 

zaposlenega (3.261.859 EUR), koeficienta gospodarnosti poslovanja (1,117), koeficienta 

celotne gospodarnosti (1,109), stopnje čiste dobičkonosnosti prihodkov (0,078) in stopnje 

lastniškosti financiranja (0,078). Družba HSE je dosegla daleč najvišji enostavni denarni tok v 

skupini, ki je znašal skoraj 45 mio EUR.  

Preglednica 8: Finančni kazalniki trgovcev v letu 2012 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ   v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

HSE 4,39 3,02 44.976.583 560.681 1,034 1,029 0,022 0,644 

GEN energija 3,54 2,87 16.103.897 3.261.859 1,117 1,109 0,078 0,790 

Interenergo 5,83 2,01 1.035.241 104.155 1,002 1,000 0,005 0,305 

Petrol 

Energetika 8,39 4,02 4.591.891 69.885 1,030 1,024 0,019 0,481 

5.2.2 Pregled poslovanja družb leta 2013 

Podobno kot leta 2012 je bila tudi leta 2013 po koeficientu čiste dobičkonosnosti kapitala 

(ROE) in koeficientu čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) družba SODO najuspešnejša. 

Omenjena družba je dosegla tudi najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (191.627 EUR) in 
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bila glede na stopnjo lastniškosti financiranja (KO) tudi najbolj izpostavljena finančnim 

tveganjem. Vsi operaterji so imeli leta 2013 koeficient gospodarnosti poslovanja večji od ena, 

kar pomeni, da so dosegli pozitiven poslovni izid iz poslovanja. Glede na koeficient 

gospodarnosti poslovanja (1,158) je bila družba Elektro Gorenjska med operaterji najuspešnejši 

s širšega gospodarskega vidika. Družba Elektro Maribor je bila glede na stopnjo lastniškosti 

financiranja (KO), ki je znašala 0,735, najmanj izpostavljena finančnim tveganjem. Finančni 

kazalniki operaterjev so zbrani v preglednici 9. 

Preglednica 9: Finančni kazalniki operaterjev v letu 2013 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ   v 

evrih  
KGP KCP SČDP KO 

ELES 2,50 1,54 37.528.617 117.766 1,071 1,063 0,069 0,614 

SODO 46,62 3,12 4.489.074 191.627 1,009 1,010 0,009 0,073 

Elektro Celje 3,06 2,14 24.095.480 73.332 1,126 1,095 0,080 0,711 

Elektro 

Gorenjska 2,33 1,60 12.060.135 87.777 1,158 1,107 0,087 0,684 

Elektro 

Ljubljana 3,00 1,81 33.262.124 78.279 1,138 1,103 0,080 0,609 

Elektro Maribor 3,16 2,28 26.401.798 69.501 1,117 1,109 0,095 0,735 

Elektro 

Primorska 3,10 2,22 15.350.085 67.683 1,130 1,112 0,086 0,711 

V preglednici 10 smo prikazali finančne kazalnike proizvajalcev EE. Največji enostavni 

denarni tok (60.797.894 EUR) in največjo dodano vrednost na zaposlenega (151.333 EUR) je 

ustvarila Nuklearna elektrarna Krško. Podobno kot v letu 2012 družba Hidroelektrarne na 

Spodnji Savi skoraj ni bila izpostavljena finančnim tveganjem. To lahko sklepamo na osnovi 

stopnje lastniškosti financiranja (KO), ki je znašala 0,990.  

Preglednica 10: Finančni kazalniki proizvajalcev v letu 2013 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCG SČDP KO 

Gorenjske 

elektrarne 4,74 4,18 2.274.480 110.988 1,080 1,079 0,073 0,886 

DEM 2,19 2,13 26.326.476 136.470 1,215 1,228 0,166 0,976 

SENG 4,32 3,19 19.707.831 210.334 1,310 1,260 0,184 0,752 

TEŠ 0,45 0,16 29.495.305 107.798 1,010 1,008 0,008 0,366 

TEB 2,10 1,96 4.982.595 82.426 1,073 1,089 0,082 0,943 

SEL 0,34 0,66 6.812.828 91.844 0,951 1,033 0,034 0,980 

HESS 0,83 0,82 8.270.197 295.696 1,202 1,217 0,156 0,990 

NEK 0,06 0,05 60.797.894 151.333 1,002 1,001 0,001 0,865 
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Preglednica 11 zajema izbrane finančne kazalnike trgovcev v letu 2013. Vidimo, da je v 

omenjeni skupini izstopala družba GEN energija z 3.176.532 EUR dodane vrednosti na 

zaposlenega, vrednostjo koeficienta gospodarnosti poslovanja in celotne gospodarnosti (1,11) 

ter z nizko izpostavljenostjo finančnim tveganjem (KO je 0,813). Družba HSE je bila 

najuspešnejša s finančnega vidika, saj je v letu 2013 dosegla najvišji 

Preglednica 11: Finančni kazalniki trgovcev v letu 2013 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ    v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

HSE 1,57 1,11 17.864.062 870.361 1,067 1,067 0,010 0,778 

GEN energija 3,78 3,03 16.901.361 3.176.532 1,112 1,111 0,087 0,813 

Interenergo -13,37 -4,38 -2.009.816 94.330 1,002 0,986 -0,013 0,337 

Petrol 

Energetika 11,92 5,72 5.975.645 74.810 1,039 1,038 0,034 0,478 

Preglednica 12: Finančni kazalniki dobaviteljev EE v letu 2013 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

E 3 30,20 10,51 3.862.941 152.211 1,045 1,045 0,043 0,401 

ECE 15,00 3,57 1.095.780 62.373 1,008 1,010 0,009 0,258 

Elektro 

Gorenjska 

Prodaja 17,88 3,38 712.845 65.320 1,010 1,011 0,012 0,143 

Elektro Energija 13,83 1,86 1.845.801 75.375 1,004 1,004 0,003 0,139 

GEN-I 11,91 2,58 7.362.683 81.883 1,004 1,003 0,005 0,228 

Elektro Maribor 

Energija Plus 8,86 3,93 1.568.732 73.543 1,003 1,006 0,013 0,455 

JP Energetika 

Ljubljana 2,79 2,21 13.033.353 76.823 1,058 1,052 0,043 0,787 

Iz preglednice 12 je razvidno, de je bila v skupini dobaviteljev leta 2013 glede na kazalnik ROE 

in ROA najuspešnejša družba E 3. Ustvarila je tudi najvišjo dodano vrednost na zaposlenega 

(152.211 EUR) v skupini. Za dobavitelje EE z izjemo JP Energetika Ljubljana so bila tudi leta 

2013 podobno kot preteklo leto značilna visoka finančna tveganja, kar kaže stopnjo lastniškosti 

financiranja (KO), ki se je gibala med 0,143 in 0,455. Leta 2013 so v primerjavi z letom 2012 

glede na vrednosti koeficienta ROA in ROE, koeficienta gospodarnosti poslovanja (KGP) ter 

koeficienta celotne gospodarnosti (KCP) vsi dobavitelji poslovali pozitivno.  

5.2.3 Pregled poslovanja družb leta 2014 

Podobno kot leta 2012 in 2013 so tudi v letu 2014 operaterji poslovali z dobičkom. To je 

razvidno iz vrednosti kazalnikov ROE in ROA, ki so vsi pozitivni, ter koeficientov 
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gospodarnosti poslovanja (KGP) in koeficientov celotne gospodarnosti (KCP), ki so večji od 1. 

To je tudi razvidno iz preglednice 13. Trend padanja koeficienta ROE družbe SODO se je tudi 

v letu 2014 nadaljeval. Družba SODO je bila tudi leta 2014 podobno kot leta 2012 in 2013 

glede na stopnjo lastniškosti financiranja (KO = 0,083) močno izpostavljena finančnim 

tveganjem, ostale družbe iz skupine operaterjev pa srednje močno do šibko.  

Preglednica 13 Finančni kazalniki operaterjev v letu 2014 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

ELES 2,94 1,75 41.432.151 125.730 1,077 1,088 0,078 0,583 

SODO 35,24 2,76 4.609.622 200.968 1,010 1,010 0,009 0,083 

Elektro Celje 4,77 3,36 28.057.905 77.077 1,156 1,142 0,122 0,729 

Elektro 

Gorenjska 3,38 2,32 13.505.999 90.322 1,187 1,160 0,124 0,686 

Elektro 

Ljubljana 1,76 0,95 31.929.893 74.590 1,017 1,012 0,009 0,544 

Elektro Maribor 3,86 2,80 28.250.519 69.768 1,156 1,149 0,115 0,742 

Elektro 

Primorska 2,06 1,49 14.253.096 65.753 1,093 1,072 0,058 0,737 

Preglednica 14 Finančni kazalniki proizvajalcev v letu 2014 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

Gorenjske 

elektrarne 5,82 5,15 2.387.511 117.539 1,114 1,125 0,109 0,885 

DEM 1,59 1,55 23.533.757 128.318 1,137 1,160 0,117 0,966 

SENG 3,66 2,81 18.129.157 195.940 1,297 1,254 0,172 0,784 

TEŠ -18,95 -6,14 691.266 51.964 0,686 0,683 -0,467 0,284 

TEB 4,48 4,21 5.307.963 92.212 1,204 1,219 0,160 0,936 

SEL 1,37 1,33 8.636.667 113.361 1,061 1,125 0,118 0,957 

HESS 1,13 1,15 9.434.152 303.951 1,273 1,278 0,193 0,976 

NEK 0,59 0,56 67.043.336 161.448 1,014 1,013 0,013 0,912 

Iz preglednice 14 je razvidno, da je Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) prvič v proučevanem 

obdobju poslovala z izgubo. To kažejo vrednosti kazalnika ROE (-0,190), ROA (-0,061), 

koeficienta gospodarnosti poslovanja (KGP = 0,686) in koeficienta celotne gospodarnosti 

poslovanja (KCP = 0,683). Za Termoelektrarno Šoštanj je bila v letu 2014 značilna tudi 

najmočnejša izpostavljenost finančnim tveganjem v skupini proizvajalcev (KO = 0,284). Glede 

na koeficient ROE in ROA so bile leta 2014 iz skupine proizvajalcev najuspešnejše Gorenjske 

elektrarne. Največjo dodano vrednost na zaposlenega je ustvarila družba Hidroelektrarne na 

Spodnji Savi (303.951 EUR), najvišji enostavni denarni tok pa je akumulirala Nuklearna 

elektrarna Krško (67.043.336 EUR).  
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Preglednica 15 Finančni kazalniki trgovcev v letu 2014 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ   v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

HSE 13,03 10,40 142.235.152 818.710 1,081 1,077 0,107 0,826 

GEN energija 4,13 3,36 18.631.512 3.168.458 1,112 1,130 0,101 0,814 

Interenergo -30,56 -10,20 -4.835.420 100.136 1,002 0,965 0,033 0,331 

Petrol 

Energetika 11,68 5,11 5.750.031 74.394 1,043 1,043 0,036 0,555 

Glede na kazalnike zbrane v preglednici 15 lahko zaključimo, da je družba Interenergo v letu 

2014 podobno kot leta 2013 zaključila z izgubo. Družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE) 

in GEN energija sta zmanjšali izpostavljenost finančnim tveganje glede na leti 2012 in 2013.  

Preglednica 16 Finančni kazalniki dobaviteljev EE v letu 2014 

Naziv družbe 
ROE 

v % 

ROA 

v % 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

DVZ  v 

evrih 
KGP KCP SČDP KO 

E 3 10,33 4,50 1.933.640 101.166 1,024 1,027 0,024 0,474 

ECE 31,49 8,06 2.652.019 112.971 1,028 1,030 0,024 0,336 

Elektro 

Gorenjska 

Prodaja 17,56 3,02 729.047 63.917 1,013 1,015 0,014 0,206 

Elektro Energija -80,33 -8,36 -6.443.895 -23.739 0,986 0,986 -0,014 0,066 

GEN-I 16,89 3,51 9.776.324 102.397 1,006 1,007 0,006 0,211 

Elektro Maribor 

Energija Plus 9,83 4,56 2.074.699 90.390 1,018 1,020 0,016 0,472 

JP Energetika 

Ljubljana -0,23 -0,18 12.280.087 57.180 1,003 0,988 -0,004 0,808 

Do največjega nihanja finančnih kazalnikov prihaja v skupini dobaviteljev z EE. Na to vplivajo 

cenovna in količinska tveganja, ki smo ju predstavili v poglavju Značilna tveganja za družbe 

slovenskega elektroenergetskega sistema. Glede na finančne kazalnike zbrane v preglednici 16 

in v primerjavi z letoma 2012 in 2013 ugotavljamo, da sta družbi Elektro Energija in JP 

Energetika Ljubljana prvič ustvarili čisto izgubo. JP Energetika Ljubljana je kljub čisti izgubi 

imela pozitiven poslovni rezultat iz poslovanja, kar dokazuje vrednost koeficienta 

gospodarnosti poslovanja (KGP), ki je bila večja od 1 (1,003). Podobno kot v preteklih dveh 

letih je bila izpostavljenost finančnim tveganjem družbe nizka (KO je 0,808). Vsi kazalniki 

družbe Elektro Energija kažejo na poslovanje z izgubo. Glede na vrednost kazalnika ROE in 

ROA je bila leta 2014 najuspešnejša družba ECE, ki je ustvarila tudi najvišjo dodano vrednost 

na zaposlenega (112.971 EUR). 



 

55 

5.3 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

5.3.1 Ugotavljanje prepoznavanja različnih tveganj 

Družbe slovenskega elektroenergetskega sistema smo glede na njihovo vlogo, ki jo imajo na 

trgu z EE, razdelili v 4 skupine. Te skupine so dobavitelji, operaterji, proizvajalci in trgovci. Z 

raziskavo smo skušali dokazati, da različne skupine podjetij prepoznajo različna tveganja.  

Hipoteza 1 (H1): Različne skupine podjetij slovenskega elektroenergetskega sistema 

prepoznajo različno število posameznih vrst tveganj. 

Vzorec vključuje 26 gospodarskih družb. Razdelili smo ga v štiri skupine, imenovane skupine 

podjetij. S preglednico 17 želimo pokazati, koliko družb spada v posamezno skupino podjetij. 

Največ gospodarskih družb spada v skupino proizvajalcev (8 družb oziroma 30,8 odstotkov), 

najmanj pa v skupino trgovcev (4 družbe ali 15,4 odstotka). V raziskavo smo zajeli vse štiri 

skupine podjetij. 

Preglednica 17: Frekvenčna porazdelitev podjetij glede na vlogo 

Skupine 

podjetij 
fk fk % Fk % 

Dobavitelji 7 26,9 26,9 

Operaterji 7 26,9 53,8 

Proizvajalci 8 30,8 84,6 

Trgovci 4 15,4 100 

Skupaj 26 100   

fk pomeni število enot v posamezni skupini. 

   fk % pomeni relativno frekvenco, izraženo v odstotkih. 

   Fk % pomeni kumulativno frekvenco izraženo v odstotkih. 

Tveganja, ki jih družbe slovenskega elektroenergetskega sistema prepoznajo, smo združili v tri 

skupine, ki so strateška tveganja (S), tveganja delovanja oziroma operativna tveganja (D/O) in 

finančna tveganja (F). V preglednicah 18, 19, 20 in 21 številčno prikazujemo, koliko tveganj v 

vsaki od treh skupin prepoznajo posamezne družbe, v prilogah 5, 6, 7 in 8 pa navajamo, katera 

tveganja prepoznajo družbe kot strateška tveganja, tveganja delovanja oziroma operativna 

tveganja in finančna tveganja. Število prepoznanih finančnih tveganj se v obdobju 2012 – 2014 

ni bistveno razlikovalo med posameznimi družbami, kot tudi ne med skupinami podjetij. V 

skupini proizvajalcev je v proučevanem obdobju največje število tveganj delovanja oziroma 

operativnih tveganj prepoznala družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Prepoznana tveganja 

družbe HESS so povezana z gradnjo in postopki pridobivanja potrebnih dovoljenj za HE 

Brežice. 
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Preglednica 18: Prepoznano število posameznih tveganj proizvajalcev 

Naziv 

družbe 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 

S D/O F S D/O F S D/O F 

DEM 3 3 4 3 3 4 24 9 5 

Gorenjske 

elektrarne 2 6 1 3 4 6 4 4 5 

HESS 2 19 4 2 27 3 3 29 5 

NEK 11 9 3 11 9 3 11 9 3 

SEL 1 7 3 1 7 3 1 7 3 

SENG 6 10 4 6 12 5 7 22 5 

TEB 1 2 5 2 3 5 2 3 5 

TEŠ 3 5 7 2 6 8 1 5 6 

Preglednica 19: Prepoznano število posameznih tveganj trgovcev 

Naziv družbe 
leto 2012 Leto 2013 leto 2014 

S D/O F S D/O F S D/O F 

GEN energija 6 9 5 7 10 5 8 5 7 

HSE 10 26 5 8 21 6 15 20 3 

Interenergo 3 2 5 3 2 6 3 3 6 

Petrol Energetika 8 21 3 6 21 3 6 21 3 

Preglednica 20: Prepoznano število posameznih tveganj operaterjev 

Naziv družbe 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

S D/O F S D/O F S D/O F 

Elektro Celje 10 9 4 9 5 4 12 16 4 

Elektro Gorenjska 6 8 5 11 11 5 7 16 6 

Elektro Ljubljana 16 16 5 12 17 5 12 16 5 

Elektro Maribor 4 6 1 5 7 1 4 3 4 

Elektro Primorska 3 10 5 4 10 4 6 8 5 

ELES 8 7 4 6 10 4 12 14 4 

SODO 4 6 3 7 7 4 6 9 4 

Preglednica 21: Prepoznano število posameznih tveganj dobaviteljev 

Naziv družbe 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

S D/O F S T/O F S D/O F 

E3 3 4 5 3 2 5 3 4 5 

ECE 5 5 4 7 5 4 7 3 5 

Elektro Energija 2 7 7 3 4 7 4 6 5 

Elektro Gorenjska 

Prodaja 3 5 3 3 5 3 3 4 3 

Elektro Maribor 

Energija Plus 2 3 2 5 4 3 5 4 3 

GEN-I,  5 5 5 5 4 6 5 4 6 

JP Energetika  2 9 5 2 14 5 2 16 5 
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V skupini trgovcev po številu prepoznanih tveganj izstopa družba HSE, v skupini operaterjev 

pa Elektro Ljubljana. Gospodarske družbe v skupini dobaviteljev z izjemo JP Energetika 

Ljubljana so v obdobju 2012 – 2014 prepoznale manj strateških tveganj in tveganj delovanja 

oziroma operativnih tveganj kot družbe iz ostalih skupin podjetij. 

Postavljeno hipotezo smo skušali dokazati s testom razlik med povprečji v več skupinah, 

oziroma s testom ANOVA. Z enojno analizo variance (test ANOVA) preverjamo značilnost 

razlik med povprečji v več skupinah. Spremenljivko, po katerih enote razdelimo na skupine, 

imenujemo faktor. V našem primeru so to skupine podjetij slovenskega EES. S testom ANOVA 

smo za vsako vrsto tveganj ugotavljali, ali obstaja statistično značilna razlika med povprečnim 

številom prepoznanih tveganj po posameznih skupinah elektroenergetskih podjetij. 

Pri stopnji tveganja α = 0,05 preverimo domnevo, ali so povprečja med skupinami enaka. Za 

testiranje hipoteze smo oblikovali spodnji domnevi:  

– ničelna domneva: Povprečja med skupinami so enaka. H0: μproizvajalci = µoperaterji = μtrgovci = 

μdobavitelji; 

– alternativna domneva (H1): Vsaj eno povprečje se razlikuje. 

Test izvajamo v dveh delih. 

Prvi del zajema Levenov test (Test of Homogeneity of Variances) oziroma domnevi glede 

varianc. Z njim ugotovimo, ali je osnovni pogoj za analizo variance, enakost varianc po 

skupinah, izpolnjen. 

– ničelna domneva: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so enake. H0: σ
2
proizvajalci = 

σ2
operaterji = σ2

trgovci = σ2
dobavitelji; 

– alternativna domneva (H1): V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke nista 

enaki. 

Če potrdimo ničelno domnevo, nadaljujemo s testom ANOVA, v nasprotnem primeru 

uporabimo vrsto Robust testa - Welch test. Ta test spada v skupino testov, ki niso občutljivi za 

razliko v variancah. 

V drugem delu testiramo razliko med povprečji.  

– ničelna domneva: Povprečja odvisne spremenljivke med skupinami so enaka. H0: μproizvajalci 

= µoperaterji = μtrgovci = μdobavitelji; 

– alternativna domneva (H1): V vsaj eni skupini je povprečje odvisne spremenljivke različno 

od ostalih. 
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Preglednica 22: Levenov test homogenosti varianc po vrstah tveganja 

Vrste tveganj 
Levenova 

statistika 
Df1 Df2 

Stopnja 

značilnosti 

Strateška tveganja 3,374 3 74 0,023 

Tveganja delovanja oz. 

operativna tveganja 
8,099 3 74 ,000 

Finančna tveganja 1,068 3 74 0,368 

Na osnovi Levenovega testa enakosti varianc smo dobili različne rezultate (preglednica 22): 

– Zaradi nizke stopnje značilnosti (manjša kot 0,05) za spremenljivki »strateška tveganja« in 

»tveganja delovanja/operativna tveganja« zavrnemo ničelno domnevo o enakosti varianc 

odvisne spremenljivke v skupinah. Za ti dve spremenljivki velja alternativna domneva o 

različnosti varianc, zaradi česar smo v drugem delu uporabili Welch Test. 

– Stopnja značilnosti za spremenljivko »finančna tveganja« je večja kot 0,05. Potrdimo 

ničelno domnevo o enakosti varianc in v drugem delu nadaljujemo s testom ANOVA. 

Preglednica 23: Test ANOVA za finančna tveganja 

    
Vsota 

kvadratov 
Df 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Stopnja 

značilnosti 

Finančna 

tveganja 

Med 

skupinami 
4,044 3 1,348 0,698 0,556 

  
Znotraj 

skupin 
142,827 74 1,930     

  Skupaj 146,872 77       

Stopnja značilnosti testa ANOVA za finančna tveganja (preglednica 23) je večja kot 0,05, kar 

pomeni, da med povprečij ni razlik. Na osnovi vzorčnih podatkov ničelne domneve, ki pravi, 

da so povprečja med skupinami enaka, pri stopnji tveganja α = 0,05 za spremenljivko finančna 

tveganja ne moremo zavrniti. Sklepamo lahko, da različne skupine podjetij prepoznajo 

približno enako število finančnih tveganj.  

Preglednica 24: Robustni test o enakosti povprečij 

  Statistikaa Df1 Df2 
Stopnja 

značilnosti 

Strateška 

tveganja 

  

Welch 

 
9,057 3 32,291 ,000 

Brown-

Forsythe 
5,397 3 55,276 0,002 

Tveganja 

delovanja/ 

operativna 

tveganja 

  

Welch 6,424 3 33,004 0,002 

Brown-

Forsythe 
3,862 3 32,879 0,018 

a. Asimptotična F porazdelitev 
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Poleg Welch testa smo v drugem delu naredili tudi Brown Forsythe test, ki je neobčutljiv na 

nenormalnost porazdelitve. Rezultati Welch in Brown Forsvthe testa so razvidni iz preglednice 

24. Kadar se rezultati obeh omenjenih testov ujemajo, smo lahko prepričani, da nenormalnost 

podatkov, ki se velikokrat pojavi pri majhnih vzorcih, ni vplivala na rezultate testa. Stopnja 

značilnosti obeh testov o enakosti povprečij za »strateška tveganja« in »tveganja delovanja 

oziroma operativna tveganja« je pod 0,05. To pomeni, da med skupinami podjetij obstajajo 

razlike. Na osnovi vzorčnih podatkov ničelno domnevo, ki pravi, da so povprečja med 

skupinami enaka, pri stopnji tveganja α = 0,05 za spremenljivki strateška tveganja in tveganja 

delovanja oziroma operativna tveganja lahko zavrnemo. Sprejmemo sklep, da različne skupine 

podjetij prepoznajo različno število strateških tveganj in tveganj delovanja oziroma operativnih 

tveganj.  

Ugotovitev 

S hipotezo (H1) smo preverjali, ali podjetja slovenskega elektroenergetskega sistema, 

razvrščena v 4 skupine glede na vlogo, ki jo imajo na trgu z EE, prepoznajo različno število 

posameznih vrst tveganj. Na osnovi vzorčnih podatkov pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo z 

enojno analizo variance v dveh delih (Levenov test, test ANOVA in Robust test) ugotovili, da 

hipoteze, ki pravi, da različne skupine podjetij slovenskega EES prepoznajo različno število 

posameznih vrst tveganj, v celoti ne moremo potrditi. Hipotezo lahko potrdimo v delu, da 

različne skupine podjetij prepoznajo različno število strateških tveganj in tveganj delovanja 

oziroma operativnih tveganj, zavrnemo pa jo v delu, da različne skupine podjetij prepoznajo 

različno število finančnih tveganj.  

Iz prilog 5, 6, 7 in 8 lahko razberemo, da so proučevane gospodarske družbe ne glede na 

skupino, ki ji pripadajo, med finančnimi tveganji prepoznala obrestna, kreditna in likvidnostna 

tveganja. Prepoznana strateška tveganja in tveganja delovanja oziroma operativna tveganja so 

se razlikovala med skupinami podjetij kot tudi med samimi podjetij slovenskega EES. Bolj 

značilna tveganja delovanja oziroma operativna tveganja družb iz skupine proizvajalcev so 

tveganja zaradi slabe hidrologije rek, nepredvidenih izpadov in zaustavitev elektroenergetskih 

objektov, poškodb goriva v reaktorski sredici in v bazenu za izrabljeno gorivo v NEK. 

Prepoznana tveganja, ki družbe iz skupine trgovcev razlikujejo od družb iz ostalih skupin, so 

tveganja zanesljive in stabilne proizvodnje EE, odstopanja od pogodbenih količin, spremembe 

čezmejnih prenosnih kapacitet in tveganja pri prodaji EE za sistemske storitve. Tveganja, ki jih 

zaznajo družbe iz skupine dobaviteljev in v manjši meri družbe iz ostalih skupin, so količinska 

tveganja, tveganja izpadov vodov in posegov upravljalcev v omrežje. Staranje omrežja in 

tehnologije za upravljanje z njim, tveganje vodenja in obratovanja sistema ter tveganje pri 

merjenju električne energije so po naših ugotovitvah temeljna tveganja operaterjev. 
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5.3.2 Proučevanje aktivnosti za obvladovanje tveganj 

Ugotavljali smo, ali se število aktivnosti in ukrepov za pravočasno prepoznavanje dejavnikov 

tveganja in omilitev posledic tveganj skozi leta povečuje. Po opisanem postopku v poglavju 

»5.2.1. Opis postopka« smo za vsako podjetje slovenskega EES pridobili število aktivnosti in 

ukrepov, ki smo jih prikazali v preglednici 25. Gospodarske družbe izvajajo različne aktivnosti, 

njihovo število se razlikuje tako med posameznimi gospodarskimi družbami kot tudi med leti 

v proučevanem obdobju. V vsaki skupini podjetij glede na število aktivnosti izstopa vsaj ena 

gospodarska družba. Med proizvajalci je to družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), v 

skupini trgovcev Holding Slovenske elektrarne (HSE), med operaterji Elektro Ljubljana in v 

skupini dobaviteljev družba GEN-I. Vse naštete družbe izstopajo z največjim številom 

aktivnosti za obvladovanje tveganj. V nadaljevanju smo skušali dokazati, da se je število 

aktivnosti leta 2014 povečalo v primerjavi s preteklima letoma.  

Preglednica 25: Prepoznano število aktivnosti 

Naziv družbe 
Skupina 

podjetij 

Število aktivnosti  

leto 

2012 

leto 

2013 

leto 

2014 

Dravske elektrarne Maribor proizvajalec 12 13 11 

Gorenjske elektrarne proizvajalec 19 23 29 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi proizvajalec 75 62 88 

Nuklearna elektrarna Krško proizvajalec 21 21 21 

Savske elektrarne Ljubljana proizvajalec 29 30 28 

Soške elektrarne Nova Gorica proizvajalec 47 26 39 

Termoelektrarna Brestanica proizvajalec 21 27 31 

Termoelektrarna Šoštanj proizvajalec 27 28 38 

GEN energija trgovec 38 41 45 

Holding Slovenske elektrarne trgovec 78 97 90 

Interenergo trgovec 19 24 27 

Petrol Energetika trgovec 43 54 54 

Elektro Celje operater 34 51 38 

Elektro Gorenjska operater 10 53 62 

Elektro Ljubljana operater 91 94 101 

Elektro Maribor operater 34 37 20 

Elektro Primorska operater 29 30 32 

ELES operater 43 52 69 

SODO operater 22 27 29 

E3 dobavitelj 18 15 16 

ECE dobavitelj 23 28 46 

Elektro Energija dobavitelj 55 43 46 

Elektro Gorenjska prodaja dobavitelj 25 24 28 

Elektro Maribor Energija Plus dobavitelj 14 21 21 

GEN-I dobavitelj 73 80 71 

JP Energetika Ljubljana dobavitelj 42 38 51 
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Bolj pomembne aktivnosti za obvladovanje tveganj po podjetjih in skupinah podjetij so 

navedene v prilogah 9, 10, 11 in 12. V nadaljevanju smo preverili spodnjo hipotezo. 

Hipoteza 2 (H2): Število aktivnosti za obvladovanje tveganj v podjetjih slovenskega 

elektroenergetskega sistema se je v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2013 in 2012. 

Za testiranje hipoteze smo uporabili analizo variance. S testom ANOVA smo ugotavljali, ali 

obstajajo statistično značilne razlike med številom aktivnostmi za nadzorovanje tveganj. 

Pri stopnji tveganja α = 0,05 preverimo domnevo, ali so povprečja med leti enaka. Za testiranje 

hipoteze smo oblikovali spodnji domnevi:  

– ničelna domneva: Povprečja med leti so enaka. H0: μ2012 = µ2013 = μ2014; 

– alternativna domneva (H1): Vsaj eno povprečje se razlikuje. 

Test izvajamo v dveh delih. V prvem delu s testom homogenosti varianc (Test of Homogeneity 

of Variances) preverimo predpostavko o enakosti varianc oziroma ugotavljamo, ali je osnovni 

pogoj za analizo variance, enakost varianc po skupinah, izpolnjen. Oblikujemo: 

– ničelno domnevo: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so enake. H0: σ
2

2012 = σ2
2013 

= σ2
2014 in 

– alternativno domnevo (H1): Vsaj eno skupina se razlikuje. 

Preglednica 26: Test homogenosti varianc  

Aktivnosti Levenova statistika Df1 Df2 
Stopnja 

značilnosti 

 0,106 2 75 0,900 

Kot je razvidno iz preglednice 26, je stopnja značilnosti testa homogenosti varianc (Test of 

Homogeneity of Variances) nad 0,05, kar pomeni, da ničelne domneve ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da imajo skupine enako varianco (razpršenost). Pogoj za ANOVO je tako izpolnjen. 

Preglednica 27: Test ANOVA 

Aktivnosti  Vsota 

kvadratov 
Df 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Stopnja 

značilnosti 

 Med skupinami 687,103 2 343,551 3,658 0,021 

 Znotraj skupin 39158,077 75 522,108     

 Skupaj 39845,179 77       

Na osnovi vzorčnih podatkov ničelno domnevo, ki pravi, da so vsa povprečja enaka, pri stopnji 

tveganja α = 0,05 lahko zavrnemo, saj je stopnja značilnosti manjša kot 0,05 (preglednica 27) 

in sprejmemo alternativno. Sklepamo, da se je število aktivnosti za obvladovanje tveganj 

spreminjalo vsako leto. Povprečja števila aktivnosti po letih smo prikazali tudi grafično. 
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Slika 6: Povprečja števila aktivnosti po letih 

Iz slike 6 je razvidno, da se je povprečno število aktivnosti za obvladovanje tveganj povečevalo 

vsako leto. Hipotezo smo v celoti dokazali. Nadaljnjih testov (Post Hoc test) ni potrebno izvesti.  

Ugotovitev 

S hipotezo (H2) smo preverjali, ali se je število aktivnosti za prepoznavanje in obvladovanje 

tveganj v letu 2014 povečalo, glede na leti 2012 in 2013. Na osnovi vzorčnih podatkov in pri 

stopnji značilnosti α = 0,05 smo z analizo variance (test homogenosti varianc in test ANOVA) 

ter grafičnim prikazom povprečij števila aktivnosti po letih ugotovili, da hipotezo, ki pravi, da 

se je število aktivnosti za obvladovanje tveganj v podjetjih slovenskega elektroenergetskega 

sistema v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2013 in 2012. Hipotezo lahko v celoti 

potrdimo.  

5.3.3 Ugotavljanje prepoznavanja različnih tveganj 

Hipoteza 3 (H3): Bolj uspešna podjetja so se pred tveganji ščitila z večjim številom različnih 

aktivnosti za omilitev posledic. 

V analizo smo zaradi bolj realne ocene poslovne uspešnosti vključili osem finančnih kazalnikov 

za vsako leto v proučevanjem obdobju (2012, 2013 in 2014). Ti kazalniki so navedeni v 

poglavju »5.2.1 Opis postopka«. V primeru, da bi delali analizo za vsako posamezno leto, bi 
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bila ta predolga, rezultati po posameznih letih pa se ne bi bistveno razlikovali. Prav tako bi bila 

analiza predolga, če bi v njej uporabili vsak kazalnik posamezno, zato smo jih reducirali na 

manjše število komponent. Ker imajo izbrani kazalniki različne merske enote, smo jih 

standardizirali. To je vidno iz oznake »Z vrednost«, ki jo ima v nadaljnjih preglednicah vsak 

kazalnik.  

Zaradi velikega števila osnovnih številskih spremenljivk je najprej potrebno iz izbranih 

kazalnikov ustvarili manjše število novih spremenljivk, ki merijo poslovno uspešnost. V 

raziskavi smo to naredili z metodo glavnih komponent (Principal Component Analysis ali 

metoda PCA). Metoda glavnih komponent je ena izmed najpogosteje uporabljenih 

multivariantnih metod. Analizira medsebojno zvezo med opazovanimi spremenljivkami z 

namenom, da z nekaj glavnimi komponentami povzame podatke s čim manjšo izgubo 

informacij in se tako zmanjša število spremenljivk. Metoda PCA zajame poleg variabilnosti, ki 

je skupna vsem spremenljivkam, tudi specifično varianco oziroma lastnosti posameznih 

spremenljivk (Košmelj 2007). Uspešna je, kadar izbrane glavne komponente pojasnijo velik del 

variance osnovnih spremenljivk (nad 60 %). 

Prednosti te metode so (Košmelj 2007): 

– manjše število testov, saj test narejen na glavni komponenti velja za spremenljivke, ki 

tvorijo to komponento in 

– preglednost pri hipotezah, kjer je potrebno analizirati več sklopov vprašanj. 

Matematično gledano so glavne komponente realne spremenljivke. Vsaka glavna komponenta 

je linearna kombinacija ali uteženo povprečje vhodnih spremenljivk in jo zato lahko uporabimo 

za nadaljnjo analizo (Košmelj 2007). 

Pred uporabo PCA metode je potrebno preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za pravilno redukcijo. 

Ugotoviti je treba, ali je povezanost dovolj velika, da je smiselno izhodiščne spremenljivke 

nadomestiti z glavnimi komponentami. Povezanost preverimo z Bartlettovim testom. Če je 

stopnja značilnosti Bartlettovega testa manjša od 0,05, potem lahko ničelno domnevo, ki pravi, 

da je korelacijska matrika enaka enotski, zavrnemo. Sklepamo, da obstaja dovolj velika 

povezanost med vhodnimi podatki. Poleg Bartlettovega testa se za ugotavljanje smiselnosti 

metode glavnih komponent uporablja Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) mera o primernosti 

vzorca. Vrednosti KMO-testa se gibljejo med 0 in 1. Če je KMO mera vrednost večja od 0,8, 

govorimo o optimalni primernosti podatkov. V primeru, da je njena vrednost pod 0,6, pa 

govorimo o nekoreliranosti spremenljivk in metoda glavnih komponent ni uporabna (Bastič 

2006, 44). V našem primeru je stopnja značilnosti Bartlettovega testa manjša od 0,05, vrednost 

KMO-testa pa znaša 0,790 (preglednica 25). Preglednice komunalitet nam povedo, ali dobljene 

komponente dobro predstavljajo vhodne komponente. Komunaliteta pomeni delež pojasnjene 

variance posamezne spremenljivke z dobljenimi glavnimi komponentami. Vrednosti vseh 

komunalitet morajo biti nad 0,5, da lahko vse spremenljivke uporabimo v metodi glavnih 

komponent.  
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 Preglednica 28 KMO in Bartlettov test  

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca 0,790 

Bartlettov test sferičnosti 

Približni Hi2 153,735 

Df 28 

Statistična značilnost 0,000 

Preglednica 29 Prikaz komunalitet za finančne kazalnike 

 Ekstrahirani 

parameter 

Z vrednost: ROE 0,907 

Z vrednost: ROA 0,883 

Z vrednost: Enostavni denarni tok 0,590 

Z vrednost: Dodana vrednost na zaposlenega 0,509 

Z vrednost: Delež kapitala v virih 0,671 

Z vrednost: Stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov 0,497 

Z vrednost: Koeficient celotne gospodarnosti 0,583 

Z vrednost: Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,616 

Metoda ekstrahiranja: PCA 

Preglednica 30 Prikaz deležev skupne pojasnjene variance 

Koponente 

Ekstrahirana vsota kvadratov Rotirana vsota kvadratov 

Skupaj 
%  

variance 

Kumulativa  

v % 
Skupaj 

%  

variance 

Kumulativa  

v % 

1 2,408 30,103 30,103 2,116 26,452 26,452 

2 1,723 21,541 51,644 1,782 22,271 48,723 

3 1,058 13,222 64,866 1,291 16,143 64,866 

Metoda ekstrakcije: PCA 

Iz zgornjih preglednic vidimo, da so izpolnjeni vsi pogoji za pravilno redukcijo: 

– KMO mera (nad 0,6) znaša 0,790 (preglednica 28). 

– Kumunalitete (nad 0,5) finančnih kazalnikov se gibljejo med 0,497 in 0,907 (preglednica 

29). 

– Vsota pojasnjene variance vseh glavnih komponent (nad 60 %) za naše nove spremenljivke 

znaša 64,87 % (preglednica 30). 

Nadaljujemo s prikazom strukture dobljenih glavnih komponent. V preglednici 31 so prikazane 

faktorske uteži med vhodnimi spremenljivkami in glavno komponento. Za nadaljnjo analizo je 

potrebno, da imajo faktorske uteži pravilno strukturo. To pomeni, da so pozitivne in dovolj 

močne (vrednost nad 0,5) samo na eni komponenti. 
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Preglednica 31 Faktorske uteži glavnih komponent 

 
Komponenta 

1 2 3 

Z vrednost: delež kapitala v virih 0,716 -0,376 0,13 

Z vrednost: koeficient gospodarnosti poslovanja 0,675 -0,371 -0,154 

Z vrednost: koeficient celotne gospodarnosti 0,643 -0,017 -0,412 

Z vrednost: stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov 0,626 -0,086 -0,27 

Z vrednost: ROE 0,165 0,938 -0,028 

Z vrednost: ROA 0,571 0,746 -0,019 

Z vrednost: enostavni denarni tok 0,444 0,015 0,627 

Z vrednost: dodana vrednost na zaposlenega 0,293 -0,012 0,617 

*Metoda ekstrakcije: PCA 

Kot lahko vidimo iz preglednice 31, je struktura nepravilna, saj je vhodna spremenljivka »Z 

vrednost: ROA« močna na prvi in drugi komponenti (nad 0,5). Zato smo naredili rotacijo ali 

izboljšavo (preglednica 32), s katero smo ustvarili pravilno strukturo. Po opravljeni rotaciji je 

nepravilnost odpravljena. Vhodne spremenljivke so močne samo ne eni komponenti. Struktura 

glavnih komponent je čista, kar pomeni, da so vrednosti močnih faktorskih uteži krepko nad 

0,5, vrednosti šibkih uteži pa krepko pod 0,5 oziroma celo pod 0,2. 

Preglednica 32 Rotirani koeficienti linearne kombinacije glavnih komponent 

Rotirana vrednost 

Spremenljivka 
Komponenta 

1 2 3 

Z vrednost: koeficient gospodarnosti poslovanja 0,756 -0,137 0,162 

Z vrednost: koeficient celotne gospodarnosti 0,726 0,209 -0,107 

Z vrednost: delež kapitala v virih 0,676 -0,151 0,137 

Z vrednost: stopnja čiste dobičkonosnosti 

prihodkov 
0,675 0,127 0,019 

Z vrednost: ROE -0,133 0,943 -0,012 

Z vrednost: ROA 0,27 0,883 0,175 

Z vrednost: enostavni denarni tok 0,119 0,1 0,752 

Z vrednost: dodana vrednost na zaposlenega 0,001 0,031 0,683 

metoda ekstrakcije: PCA. 

Na osnovi metode glavnih komponent smo dobili tri glavne komponente, ki jih bomo uporabili 

za nadaljnjo analizo. Poimenovali smo jih sintezni kazalniki. 

– Sintezni kazalnik F1 združuje finančne kazalnike koeficient gospodarnosti poslovanja, 

koeficient celotne gospodarnosti, delež kapitala v virih in stopnjo čiste dobičkonosnosti 

prihodkov. 

– Sintezni kazalnik F2 združuje kazalnika donosnosti kapitala (ROE) in donosnosti sredstev 

(ROA). 
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– Sintezni kazalnik F3 združuje enostavni denarni tok ter dodano vrednost na zaposlenega. 

Hipotezo (H3), ki pravi, da so se bolj uspešna podjetja pred tveganji ščitila z večjim številom 

različnih aktivnosti za omilitev posledic, bomo skušali dokazati s korelacijsko analizo. To je 

vrsta statistične analize, ki kaže povezane pojave oziroma povezanost med dvema ali več 

spremenljivkami. Uporabili bomo Pearsonov koeficient korelacije, ki med vsemi korelacijskimi 

koeficienti najbolj odraža povezanost med spremenljivkami. Njegova vrednost se giblje med -

1 in 1. Vrednost -1 predstavlja popolno negativno povezanost spremenljivk, vrednost 1 pa 

popolno povezanost (Kožuh 2009, 101-103). Na osnovi vrednosti Pearsonovega koeficienta 

ugotovimo tudi moč povezave (preglednica 33). 

Preglednica 33 Interpretacija Pearsonovega koeficienta korelacije 

Pearsonov koeficient  Moč povezave 

do 0,3 nepomembna, neznatna 

od 0,3 do 0,5 šibka 

od 0,5 do 0,7 srednje močna 

od 0,7 do 0,9 močna 

od 0,9 do 1,0 zelo močna 

Vir: Field 2013, 274. 

V prvem delu korelacijske analize ugotavljamo, ali obstaja statistično značilna povezanost med 

številom aktivnostmi za obvladovanje tveganj in sinteznimi kazalniki. Pri stopnji tveganja 

α = 0,05 preverimo domnevo o povezanosti med spremenljivkami. Oblikovali smo spodnji 

domnevi: 

– ničelna domneva: Povezanosti ni. H0: ρ = 0 in 

– alternativna domneva: Povezanost obstaja. H1: ρ ≠ 0. 

V primeru, ko je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo alternativno, ki pravi, da obstaja povezanost med spremenljivkami. V nasprotnem 

primeru, ko je stopnja značilnosti večja od 0,05, pa ničelne domneve, ki pravi, da med 

spremenljivkami ni povezanosti, ne moremo zavrniti. 

V drugem delu korelacijske analize ugotavljamo moč in smer povezave. 

Preglednica 34 Korelacijska analiza 

  
Sintezni 

kazalnik F1 

Sintezni 

kazalnik F2 

Sintezni 

kazalnik F3 

Aktivnosti 

Pearsonov 

koeficient 
-0,007 0,019 0,355 

Stopnja značilnosti 

(2-tailed) 
0,949 0,868 0,024 

N 26 26 26 
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Iz preglednice 34 je razvidno, da na osnovi vzorčnih podatkov in pri stopnji tveganja α = 0,05 

lahko za sintezni kazalnik F3, ki združuje finančna kazalnika enostavni denarni tok in dodano 

vrednost na zaposlenega, zavrnemo ničelno domnevo o povezanosti spremenljivk. Za sintezni 

kazalnik F3 velja alternativna domneva. Sklepamo, da med finančnima kazalnikoma enostavni 

denarni tok in dodano vrednostjo na zaposlenega ter med številom aktivnosti za obvladovanje 

tveganj obstaja povezanost, ki je glede na vrednost Pearsonovega koeficienta (0,355) šibka in 

pozitivna. 

Na osnovi vzorčnih podatkov in pri stopnji tveganja α = 0,05 za sintezna kazalnika F1 

(koeficienta gospodarnosti poslovanja in celotne gospodarnosti, delež kapitala v virih, stopnja 

čiste dobičkonosnosti prihodkov) in F2 (kazalnika ROE in ROA) ne moremo zavrniti ničelne 

domneve (preglednica 34). Sprejmemo sklep, da med finančnimi kazalniki ROE, ROA, 

koeficientoma gospodarnosti poslovanja in celotne gospodarnosti, deležem kapitala v virih, 

stopnjo čiste dobičkonosnosti prihodkov ter med številom aktivnostmi za obvladovanje tveganj 

ne obstaja povezanost.  

Ugotovitev 

S hipotezo (H3) smo preverjali, ali so se bolj uspešna podjetja slovenskega EES pred tveganji 

ščitila z večjim številom različnih aktivnosti za omilitev posledic. Poslovno uspešnost smo 

presojali na osnovi osmih finančnih kazalnikov. Z metodo glavnih komponent smo iz osmih 

finančnih kazalnikov ustvarili tri sintezne kazalnike: F1, F2 in F3. V nadaljevanju smo na 

osnovi vzorčnih podatkov pri stopnji značilnosti α = 0,05 s korelacijsko analizo ugotovili, da 

hipoteze ne moremo v celoti potrditi. Glede na vrednost Pearsonovega koeficienta smo 

ugotovili pozitivno in šibko povezanost le med finančnima kazalnikoma enostavni denarni tok 

in dodano vrednostjo na zaposlenega ter med številom aktivnosti za omilitev posledic tveganj. 

Sklepamo, da je število aktivnosti za obvladovanje tveganj malo povezano s poslovno 

uspešnostjo družb. Službe oziroma skupine za obvladovanje tveganj kot tudi management 

družb se za aktivnosti za obvladovaje in omilitev posledic tveganj odločajo na osnovi različnih 

dejavnikov, ki niso vedno povezani s poslovno uspešnostjo. Eden od dejavnikov, ki vpliva na 

število izbranih aktivnosti za obvladovanje tveganj, so zagotovo projekti, ki jih družbe izvajajo. 

V družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi je v proučevanjem obdobju potekal projekt izgradnje 

HE Brežice. Večji del ukrepov, s katerimi je družba obvladovala tveganja, so vezani na ta 

projekt (priloga 9). Veliko gospodarskih družb ne glede na skupino podjetij, ki ji pripadajo, 

spremlja in načrtuje denarne tokove, ima vzpostavljen sistem opominjanja in izterjave zapadlih 

neplačanih terjatev, spodbuja zaposlene k nenehnemu izpopolnjevanju na vseh področjih ter 

spremlja veljavno zakonodajo (priloge 9, 10, 11 in 12). Aktivnosti skupine trgovcev so bolj 

usmerjene v tržna dogajanja, analizirajo gibanje cen EE, trgovalne količine, spremljajo 

vrednosti porabljenih kritij za cenovna nihanja ter tudi delovanje proizvajalcev EE. Operaterji 

večjo pozornost namenjajo razvoju in vzdrževanju elektroenergetskih objektov, sklepanju 

premoženjskih zavarovanj, spremljanje vremenskih razmer (močan veter, sneg, žled). 
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6 SKLEP 

V sklepnem delu magistrske naloge smo povzeli teoretični in empirični del raziskave. Zaključki 

teoretičnega dela naloge izhajajo iz proučevane literature domačih in tujih avtorjev s področja 

tveganj, ravnanja s tveganji in poslovne uspešnosti. Povzeli smo zaključke empirične raziskave 

o prepoznavanju različnega števila posameznih vrst tveganj, številu aktivnosti za obvladovanje 

tveganj v obravnavanem obdobju in povezanosti med številom aktivnosti za obvladovanje 

tveganj ter poslovno uspešnostjo. V nadaljevanju smo podali nekaj smernic za upravljanje s 

tveganji, ključne omejitve in predpostavke, s katerimi smo se soočali pri raziskavi. Na koncu 

pa predstavili možnosti za morebitne nadaljnje raziskave. 

Glavni namen magistrske naloge je bil proučiti poslovna tveganja, ki so neizogibna in 

številčnejša kot pred desetletji. Tveganja so bila rdeča nit teoretičnega in empiričnega dela 

naloge. Na začetku teoretičnega dela naloge smo zaradi lažjega razumevanja tveganj predstavili 

EES, udeležence sistema, naloge celotnega sistema kot tudi vsakega udeleženca posebej. 

Poudarili smo pomen EE in njeno osnovno tehnično lastnost, da je v večjih količinah ne 

moremo shranjevati. To pomeni, da morata biti proizvodnja in poraba EE usklajeni v vsakem 

trenutku. Slovenija je neto uvoznica EE. Iz vsega omenjenega izhajajo specifična in strateška 

tveganja panoge, ki smo jih proučili v tretjem poglavju. Največje tveganje panoge predstavlja 

nabava EE po visokih cenah ter verjetnost, da EES sploh ne bo mogel nabaviti dovolj EE glede 

na njeno celotno porabo. V tretjem poglavju smo tudi razložili pojem tveganje, ki ga avtorji 

različno opredelijo. Vsem opredelitvam sta skupni dve bistveni lastnosti: tveganje je povezano 

z verjetnostno porazdelitvijo izidov poslovnih dejanj in nekateri izidi poslovnih dejanj 

povzročajo organizacijam nezaželeno izgubo. Kot ni enotne in vseobsegajoče definicije 

tveganj, tudi ni enotne razvrstitve sorodnih tveganj v skupine. Za organizacije sama razvrstitev 

tveganj ni tako bistvena, bolj je pomembno, da tveganja prepozna in vzpostavi ustrezne 

mehanizme za njihovo obvladovanje. Nadaljnja podpoglavja smo namenili obvladovanju 

tveganj, ki je zapleten proces. Zajema več stopenj od spoznavanja notranjega poslovnega 

okolja, preko prepoznavanja notranjih in zunanjih dejavnikov tveganja, ocen izpostavljenosti 

tveganjem in do končnega spremljanja doseženih rezultatov. Učinkovito obvladovanje tveganj 

prinaša nešteto koristi, kot so boljše prepoznavanje poslovnih odločitev, manj neugodnih 

presenečenj ter kriznega komuniciranja in druge. Hkrati s koristmi pa pri obvladovanju tveganj 

nastajajo tudi stroški. 

V nadaljevanju smo predstavili poslovno uspešnost podjetij oziroma drugih organizacij s 

poudarkom na kazalnikih za njeno merjenje. V današnjem času zaradi vedno večje potrebe po 

temeljitih analizah poslovanja, odkrivanju ter odpravljanju aktivnosti, ki ne pripomorejo k 

boljšemu poslovnemu izidu, vse bolj narašča potreba po nefinančnih kazalnikih poslovanja. A 

kljub temu se podjetja in druge organizacije za ugotavljanje poslovne uspešnosti še vedno 

poslužujejo klasičnih finančno – računovodskih kazalnikov. Nekateri izmed klasičnih 
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kazalnikov so posamezni, drugi povezani v sisteme, skupno vsem pa je, da so razvrščeni v 

skupine glede na različna sodila. 

Drugi del naloge je predstavitev empirične raziskave o pomenu tveganj za poslovno uspešnost 

družb slovenskega elektrogospodarstva. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali skupine 

obravnavanih podjetij, ki smo jih oblikovali na osnovi njihove vloge na trgu z EE, prepoznajo 

različno število posameznih vrst tveganj, ali se je število aktivnosti za obvladovanje tveganj v 

obravnavanih podjetjih v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2012 in 2013 ter ali so se 

bolj uspešna podjetja pred tveganji ščitila z večjim številom različnih aktivnosti. Testirali smo 

naslednje hipoteze: 

– H1: Različne skupine podjetij slovenskega elektroenergetskega sistema prepoznajo 

različno število posameznih vrst tveganj. 

– H2: Število aktivnosti za obvladovanje tveganj v podjetjih slovenskega 

elektroenergetskega sistema se je v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2013 in 2012. 

– H3: Bolj uspešna podjetja so se pred tveganji ščitila z večjim številom različnih aktivnosti 

za omilitev posledic. 

Na osnovi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo s pomočjo obdelave 

zbranih podatkov s statističnim orodjem SPSS delno ali v celoti potrdili oziroma zavrnili 

postavljene hipoteze. 

H1: Enojna analiza variance v dveh delih (Levenov test, test ANOVA in Robust test) je 

pokazala, da različne skupine obravnavanih podjetij slovenskega EES prepoznajo različno 

število strateških tveganj in tveganj delovanja oziroma operativnih tveganj ter približno enako 

število finančnih tveganj. Hipotezo lahko delno potrdimo. 

H2: Na osnovi analize variance smo ugotovili, da se je število aktivnosti za obvladovanje 

tveganj v obravnavanih podjetjih v letu 2014 povečalo v primerjavi z letoma 2013 in 2013. 

Ugotovitev potrjuje tudi graf povprečij števila aktivnosti po letih. Hipotezo lahko v celoti 

potrdimo.  

H3: Z metodo glavnih komponent in glede na vrednost Pearonovega koeficienta korelacije smo 

ugotovili pozitivno in šibko povezanost le med finančnima kazalnikoma enostavni denarni tok 

in dodano vrednostjo na zaposlenega ter med številom aktivnostmi za obvladovanje tveganj. 

Ostali v analizo vključeni finančnimi kazalniki (ROE, ROA, delež kapitala v virih, stopnja čiste 

dobičkonosnosti prihodkov, koeficienta celotne gospodarnosti ter gospodarnosti poslovanja) 

glede na rezultat analize niso povezani s številom aktivnostmi za obvladovanje tveganj. 

Hipoteze ne moremo v celoti potrditi. 

Končni zaključek raziskave iz te magistrske naloge je, da se je število aktivnosti in ukrepov za 

zmanjšanje posledic tveganj iz leta v leto povečevalo, vendar njihovo število ni zelo pomembno 

povezano s poslovno uspešnostjo gospodarskih družb. K odločitvi o izbiri najprimernejših 
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aktivnosti za obvladovanje tveganj pripomorejo projekti v teku, morebitne združitve in 

posodobitve informacijskih sistemov. 

V nadaljevanju navajamo ključne omejitve in predpostavke raziskave. 

– Uporabljena literatura in viri v domačem in tujem jeziku so bili izbrani subjektivno. 

Literaturo povezano z managementom tveganj v podjetjih EES Slovenije organizacije 

označujejo kot interno gradivo, jo skrbno varujejo, zato je tudi težje dostopna. 

– V raziskavo smo vključili majhen vzorec za empirično raziskovanje (N = 26). Vključili 

smo le gospodarske družbe, ki imajo pomembno vlogo na trgu z EE in javno objavljena 

letna poročila. 

– V raziskavo smo vključili le osem finančno – računovodskih kazalnikov za merjenje 

poslovne uspešnosti.  

– V raziskavi smo se omejili le na triletno obdobje (2012–2014). 

– Potrebne podatke za raziskavo smo pridobili iz poslovnih poročil obravnavanih 

gospodarskih družb, ki naj bi bila jasna, pregledna ter naj bi izkazovala resničen in pošten 

prikaz premoženja ter obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida. 

Nekatere obravnavane gospodarske družbe imajo v svojih poslovnih poročilih nejasno 

razkrita prepoznana tveganja in aktivnosti za omilitev posledic, zopet druge gospodarske 

družbe pa v svojih poročilih sploh ne zajemajo vsebin upravljanja s tveganji.  

Poslanstvo vsake organizacije se uresničuje z realizacijo smotrov in ciljev. Njihovo doseganje 

ogrožajo tveganja. Za preprečevanje slednjih predlagamo naštete smernice. 

– Poslovodstvo naj nudi podporo celotnemu področju upravljanja s tveganji. 

– Osnovati organizacijsko enoto (službo, oddelek), ki bi zaposlovala ljudi s najširšim 

poznavanjem področja delovanja organizacije vključno s podpornimi procesi. 

– Poiskati nabor najbolj ključnih tveganj oziroma tveganj, ki lahko najbolj pretresejo 

organizacijo. 

– Z vidika obvladovanja je potrebno za vsako vrsto ključnih tveganj navesti ukrepe, ki bodo 

tveganja omilila. 

– Nabor ključnih tveganj je potrebno nenehno spremljati in preverjati ter iskati morebitna 

nova ključna tveganja. 

– V procese povezane s tveganji in njihovim obvladovanjem naj bodo vpeti vsi zaposleni na 

vseh ravneh in funkcijah poslovanja organizacije. 

Med raziskovanjem proučevane teme smo spoznali kompleksnost managementa tveganj in 

ugotavljanja poslovne uspešnosti. Pri nadaljnjem proučevanju tveganj v povezavi s poslovno 

uspešnostjo bi lahko nadaljevali z analizo najbolj ključnih tveganj za vsako skupino 

udeležencev na trgu z EE v Sloveniji. Analizo bi nadgradili z daljšim časovnim obdobjem in s 

primarnimi podatki s področja upravljanja s tveganji, ki bi jih pridobili z razgovori s pristojnimi 

osebami iz proučevanih gospodarskih družb. Na osnovi ugotovitev o prednostih in 
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pomanjkljivostih pri upravljanju s tveganji v posamezni skupini bi lahko smernice za 

pravočasno zaznavanje in obvladovanje tveganj oblikovali ločeno za vsako skupino podjetij. 
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  Priloga 1 

Seznam dobaviteljev EE 

Naziv družbe Tip odjema 

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d. o. o. 

gospodinjski, 

poslovni 

ECE, energetska družba, d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih 

energentov, svetovanje in storitve, d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev        

d. o. o. 

gospodinjski, 

poslovni 

ELEKTRO PRODAJA E. U. d. o. o., družba za prodajo energentov, 

svetovanje in projektiranje 

gospodinjski, 

poslovni 

ENERGENTI PLUS, trgovanje in prodaja energentov, svetovanje in 

storitve d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

Energija Gas and Power d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

ENERGIJA DIREKT, prodaja energentov, d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

GEN energija d. o. o.  poslovni 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d. o. o.  poslovni 

HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o.  poslovni 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

LOGO ENERGIJA, skladiščenje in prevozi, d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih 

medijev d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

PETROL, Slovenska naftna družba, d. d., Ljubljana 

gospodinjski, 

poslovni 

RWE Ljubljana, energetske storitve, d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d. o. o. poslovni 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo   

d. o. o.  

gospodinjski, 

poslovni 

TELEKOM SLOVENIJE, d. d.  

gospodinjski, 

poslovni 

Vir: Agencija za energijo 2017. 





 Priloga 2 

 

Vrste analiz 

Merilo Vrste analize poslovanja 

Vrsta organizacije oziroma  

ekonomske dobičkonosnosti 

Analiza državnih podjetij 

Analiza javnih podjetij 

  Analiza gospodarskih družb 

  Analiza zavodov 

  Analiza zadrug 

Organizacijska določenost Kompleksna (celovita) analiza 

  Posebna analiza 

Subjektivna določenost Zunanja analiza 

  Notranja analiza 

Obseg spoznavnega procesa Celotna (popolna) analiza 

  Delna (nepopolna) analiza 

Poznavanje uporabnika Splošna analiza za neznanega uporabnika 

  Konkretna analiza za znanega uporabnika 

Čas Analiza preteklega obdobja 

  Analiza prihodnjega obdobja: 

– Analiza predpostavk občutljivosti in tveganja 

– Analiza načrtovanega rezultata oz. stanja 

  

  

Faza proučevanja Predhodna analiza 

  Tekoča analiza 

  Naknadna analiza 

Pogostost izvajanja Stalne oziroma redna analize 

  Občasne analize 

Dinamičnost Statična oziroma presečna analiza stanja 

  Dinamična oziroma časovna analiza gibanja 

Tehnike analize Navadna analiza  

  Vodoravna struktura oziroma spremembe 

  Navpična struktura oziroma spremembe 

  Analiza kazalnikov 

  Analiza poslovnih tokov 

Ožji namen Analiza dobičkonosnosti 

  Analiza proizvajalnosti 

  Analiza gospodarnosti 

  Analiza plačilne sposobnosti 

Uporabniki analize Analiza za potrebe uprave 

  Analiza za potrebe vodstvenih ravni 

  Zunanji uporabniki 

Dejavnost Analiza proizvodnega podjetja 

  Analiza storitvenega podjetja 

  Analiza trgovskega podjetja 

  Analiza finančne organizacije 

Vsebina Analiza kakovosti 
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Merilo Vrste analize poslovanja 

Vsebina Analiza količine 

Sodilo Zunaj podjetniška analiza: 

– Panožno primerjalna analiza 

– Primerjava z drugimi podjetji 
  

 
  Znotraj podjetniška analiza: 

– Plansko primerjalna analiza 

– Normativno primerjalna analiza 

  

  

Izvor podatkov Analiza sekundarnih ali objavljenih podatkov 

  Analiza namensko pridobljenih podatkov 

Ročnost Kratkoročna analiza 

  Dolgoročna oziroma razvojna analiza 

Vir: Bergant 2011, 39–41. 
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Elektroenergetska podjetja vključena v analizo 

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Maribor (DEM) 

E3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o., Nova Gorica 

ECE, energetska družba, d. o. o., Celje 

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Celje 

Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, d. o. o., Ljubljana 

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Kranj 

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d. o. o., Kranj  

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ljubljana 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor 

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energijo in storitve, d. o. o., Maribor 

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Nova Gorica 

ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja d. o. o., Ljubljana 

GEN energija, d. o. o., Krško 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., Krško 

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d. o. o., Kranj 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., Brežice (HESS) 

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana (HSE) 

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., Ljubljana 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Krško (NEK) 

Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d. o. o., Ravne na Koroškem 

Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode (SEL) 

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Ljubljana 

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica (SENG) 

Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica (TEB) 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Šoštanj (TEŠ) 

 

 

http://www.dem.si/
http://www.e3.si/
http://www.ece.si/
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http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-ljubljana.si/
http://www.elektro-maribor.si/
http://www.energijaplus.si/
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http://www.eles.si/
http://www.pocenielektrika.si/
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http://www.interenergo.com/index_SLV_HTML.html
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Razdelitev elektroenergetskih podjetij v skupine glede na vlogo 

Proizvajalci:  

– Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Maribor (DEM) 

– Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d. o. o., Kranj 

– Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., Brežice (HESS) 

– Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Krško (NEK) 

– Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode (SEL) 

– Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica (SENG) 

– Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica (TEB) 

– Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Šoštanj (TEŠ) 

Trgovci: 

– GEN energija, d. o. o., Krško 

– Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana (HSE) 

– Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., Ljubljana 

– Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d. o. o., Ravne na 

Koroškem 

Operaterji: 

– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Celje 

– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Kranj 

– Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ljubljana 

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor 

– Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Nova Gorica 

– ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja d. o. o., Ljubljana 

– SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Ljubljana 

Dobavitelji: 

– E3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o., Nova Gorica 

– ECE, energetska družba, d. o. o., Celje 

– Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, d. o. o., Ljubljana 

– Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d. o. o., Kranj 

– Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energijo in storitve, d. o. o., Maribor 

– GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., Krško 

– Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. 

 

 

http://www.dem.si/
http://www.he-ss.si/
http://www.nek.si/
http://www.sel.si/
http://www.seng.si/
http://www.teb.si/
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http://www.petrol-energetika.si/
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http://www.elektro-primorska.si/
http://www.eles.si/
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Prepoznana tveganja proizvajalcev 

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Maribor: 

– Strateška tveganja: tveganje konkurenčnosti, ekonomskih sprememb, sprememb zahtev 

trga, tveganje prevzemov, združitev, makroekonomskega gibanja, neugodnih 

demografskih gibanj, tveganje spremembe zakonodaje, politično tveganje, tveganje 

sprememb vodstvenih kadrov, človeških virov, tveganje vodstvenih kompetenc, kulture in 

etike. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje pri vzdrževanju osnovnih sredstev 

družbe, tehnološko tveganje, tveganje katastrof, razvoja in raziskav, informacijskih 

sistemov, računovodskih kontrol, dobavnih verig, naravnega okolja, pogodbena tveganja, 

tveganja premoženja, blaga in storitev. 

– Finančna tveganja: obrestno, valutno, kreditno, likvidnostno in inflacijsko tveganje. 

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d. o. o., Kranj: 

– Strateška tveganja: tveganja iz denacionalizacijskih postopkov ter tveganja pri 

pridobivanju podpor. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje vremenskih pogojev, sprememb 

klimatskih pogojev, prekinitev obratovanja proizvodnje, tveganje povezano z 

zagotavljanjem skladnosti delovanja s koncesijskimi pogodbami, investicijska tveganja. 

– Finančna tveganja: tveganja nihanja tržnih cen, kreditno, valutno, obrestno tveganje in 

tveganje plačilne nesposobnosti. 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., Brežice: 

– Strateška tveganja: tveganja sprememb zakonodaje, motenega izvajanja procesov ter 

tveganja povezano z odgovornostjo organov vodenja in nadzora. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje potrditve Elaborata razmejitve, 

pravočasne izgradnje infrastrukture, tveganje pri izklopih, poplavitve gradbene jame, več 

tveganj varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter zaščite in reševanja, vrsta tveganj 

pri umeščanju v prostor, tveganje ob naravnih nesrečah, nepredvidenih dogodkih pri 

obratovanju, neugodnih hidroloških razmerah, več tveganj pri vzdrževanju hidroelektrarne 

ter tveganja vezana na proizvodnjo in prodajo EE.  

– Finančna tveganja: tveganje plačilne sposobnosti, valutno, obrestno, kreditno tveganje, 

tveganje zagotavljanja dolgoročnih virov za naložbe in neizpolnitve nasprotne stranke. 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Krško: 

– Strateška tveganja: tveganja klasične industrijske varnosti ter poškodb pri delu, okoljska 

tveganja, tveganja za žive organizme in naravo zaradi izpustov in odpadkov iz elektrarne, 

tveganja nezmožnosti spremljanja ključnih odločitev iz naslova investiranja, vzdrževanja 

in obratovanja objekta, politična, socialna in zakonodajna tveganja. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje poškodbe goriva v reaktorski sredici in 

v bazenu za izrabljeno gorivo, tveganje izpostavljenosti obsevanju, zunanje in notranje 

http://www.dem.si/
http://www.he-ss.si/
http://www.nek.si/
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kontaminacije, širjenja radioaktivnih delcev, nezaželene zaustavitve elektrarne in tveganje 

dolžine remonta.  

– Finančna tveganja: likvidnostno, kreditno in obrestno tveganje. 

Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode: 

– Strateška tveganja: tveganje uničenja premoženja. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje neustrezne hidrologije, tveganje pri 

prodaje proizvedene EE, nedelovanja informacijskega sistema, izpadov proizvodnih 

naprav, plazovitosti terena in ekološko tveganje. 

– Finančna tveganja: naložbeno, obrestno in likvidnostno tveganje. 

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica: 

– Strateška tveganja: kadrovsko, regulatorno tveganje, tveganje tožb, odškodnin, kazni ter 

tveganje nastanka negativnih psihofizičnih stanj zaposlenih v zvezi z delom. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje slabe hidrologije, strojelomov, naravnih 

nesreč, tveganje pri obratovanji ČHE Avče, tveganje nepredvidenih izpadov, tveganje 

zaradi zamikanja investicijsko vzdrževalnih del, tveganje zunanjih vplivov, večjih okvar in 

izpadov, zamika obnove opreme v centru vodenja, varstva in zdravja pri delu, poškodb 

sredstev za delo in osebne varovalne opreme, požarnovarstveno tveganje, informacijsko 

tveganje ter tveganje razvoja in raziskav. 

– Finančna tveganja: cenovno, kreditno, likvidnostno in obrestno tveganje ter tveganje 

solventnosti.  

Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica: 

– Strateška tveganja: regulatorno tveganje in tveganje neizpolnitve strateškega načrta. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tehnološko, ekološko tveganje ter tržno tveganje 

glede na zakup moči. 

– Finančna tveganja: tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, likvidnostno, valutno, 

kreditno in obrestno tveganje. 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Šoštanj: 

– Strateška tveganja: kadrovsko tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: količinsko tveganje, tveganje delovana 

informacijskega sistema, obvladovanja stroškov in investicij rednega poslovanja ter 

tveganje zmanjšanja poslovnih sredstev. 

– Finančna tveganja: tržno, likvidnostno, kreditno, obrestno in inflacijsko tveganje. 

 

 

http://www.sel.si/
http://www.seng.si/
http://www.teb.si/
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Prepoznana tveganja trgovcev 

GEN energija, d. o. o., Krško: 

– Strateška tveganja: tveganje zanesljive in stabilne proizvodnje EE ter regulatorno tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje pri prodaji EE za sistemske storitve, 

tveganje proizvedene EE, izpada NEK kot količinsko najpomembnejšega energetskega 

objekta ter količinsko tveganje pri dobavi energentov. 

–  Finančna tveganja: negotovo gibanje cen energentov na svetovnem trgu, likvidnostno, 

kreditno in valutno tveganje. 

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: tveganje spremembe tržnih pravil, spremembe zakonodaje na 

slovenskem in tujih trgih EE, tveganje napačne metodologije, napačnih postavk 

modeliranja in nezdružljivosti modelov, korporativno tveganje, tveganje napačne prioritete 

pri pripravi in izvajanju strateških usmeritev, neizvajanja zahtev trajnostne energetske 

politike, neuvrstitve ključnih razvojnih projektov družbe med nacionalne prioritete, izgube 

ključnih in perspektivnih kadrov, odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in drugih 

zdravstvenih omejitev, togosti ureditev predpisov s področja upravljanja s človeškimi viri 

in tveganje varovanja informacij. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje nelikvidnosti trga, netransparentnosti 

trga, odstopanj od pogodbenih količin, sprememb čezmejnih prenosnih kapacitet, 

količinsko tveganje, tveganje nedobave EE iz HE in TE, nedobave premoga, odstopanj od 

načrta, vodenja proizvodnje, informacijskega sistema, nepravočasne izvedbe naložb, 

pridobivanja dodatnih virov financiranja za investicije, tveganje investicijske vrednosti 

projekta, nezadostne količina premoga, tveganje pri obratovanju nadomestnega bloka 6 v 

poizkusnem obdobju ter tveganja pri izgradnji. 

– Finančna tveganja: nihanje tržnih cen EE in drugih energentov, likvidnostno in kreditno 

tveganje. 

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: pravno tveganje, tveganja povezana z zaposlenimi, regulatorno in 

politično tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje informacijskih sistemov in notranjih 

kontrol. 

– Finančna tveganja: tveganje spremembe cene EE, nihanje menjalniških tečajev, kreditno, 

likvidnostno, obrestno in naložbeno tveganje. 

Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d. o. o., Ravne na 

Koroškem: 

– Strateška tveganja: tveganje konkurence na trgu in regulatorno tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje zmanjšanje poslovne koristi družbe, 

nabavno, informacijsko tveganje, tveganje proizvodnje in distribucije energentov, oprave 

http://www.interenergo.com/index_SLV_HTML.html
http://www.petrol-energetika.si/
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del in nalog, varstva pri delu in požarne varnosti, tveganja pri izvajanju dejavnosti javne 

gospodarske službe distribucije s pitno vodo in ravnanjem z odpadki, tveganja pri izvajanja 

vlaganj v javno–zasebna partnerstva, količinska tveganja pri proizvodnji, porabi in dobavi 

EE, tveganja človeških napak pri napačnih ali nelegalnih trgovskih ukrepih, pri ocenah ter 

analizah in pri uporabi modulov. 

– Finančna tveganja: negotovost cen EE, kreditno, obrestno, likvidnostno in tečajno 

tveganje. 
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Prepoznana tveganja operaterjev 

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Celje: 

– Strateška tveganja: tveganje uresničevanja strategije družbe, načrtovanja poslovanja, 

regulatorno tveganje, tveganje nižjih prihodkov, tveganje pri določanju kompetenc 

zaposlenih, zaupanja vodij do podrejenih in obratno, pri motivaciji zaposlenih, tveganje 

ugleda, spremembe organiziranosti, razmejitev pristojnosti ter tveganje pretoka informacij. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tehnološko tveganje, tveganje pri merjenju 

porabe električne energije, poškodb pri delu, rednih vzdrževalnih postopkih, investicijsko 

tveganje, tveganje načrtovanja in vodenja projektov, načrtovanja nabave, tveganje pri 

javnem naročanju, varnostno tveganje, tveganje varnosti in zdravja pri delu, izpadov 

distribucijskega omrežja, informacijske podpore, izgube podatkov, odpovedi 

distribucijskih sistemov in tveganje vpliva vremena na EES. 

– Finančna tveganja: tveganje neplačila kupcev, tržno, likvidnostno, in kapitalsko tveganje. 

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Kranj: 

– Strateška tveganja: metodologija Agencije za energijo in ostale regulative s področja 

distribucije električne energije, tveganje spora s sindikati, pomanjkanja ustreznih kadrov, 

spremembe pogodbe z družbo SODO, skladnosti izvajanja strategije družbe Elektro 

Gorenjska, neugodnega izida denacionalizacijskih postopkov, kazni, neskladnosti in 

neetičnega poslovanja, ter tveganje vpliva na okolje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje nedelovanja notranjih kontrol in prevar, 

pri postopkih javnega naročanja, varnosti informacijskega sistema in izgube podatkov, 

okvar in havarij, neizpolnjevanja zahtev po neprekinjenosti napajanja, tveganje resnih 

poškodb in smrti pri delu, napadov na infrastrukturo, terorizma in vojen, delovanja lastnega 

informacijskega sistema, tveganje zmanjšanja količine distribuirane električne energije in 

učinkovitosti omrežja, neizpolnjevanja zahtev po kakovosti napetosti, izvedbe tehnično ali 

ekonomsko neupravičenih investicij, nedoseganja zahtev po komercialni kakovosti, 

neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kakovosti storitev zunanjih izvajalcev in tveganje 

razpoložljivosti lastnega informacijskega sistema. 

– Finančna tveganja: kreditno tveganje plačil odjemalcev, neustrezno plačilo storitev od 

družbe SODO, likvidnostno in obrestno tveganje, pomanjkanje investicijskih sredstev. 

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: tveganje nepravočasne izvedbe investicij za zagotavljanje zmogljivosti 

elektroenergetskega omrežja, dolgotrajne izvedbe investicij, nedoseganja načrtovane 

ekonomike investicij, strategije s slabo postavljenimi cilji in slabo odzivnostjo na okoljske 

spremembe, izgube ključnih kadrov, tveganja povezana z optimizacijo kadrovskih virov, 

tveganje zaradi premajhnega potenciala zaposlenih, previsokih stroškov dela, tveganje 

nemotiviranosti, nedoseganja strateških ciljev družbe, neizpolnjevanja predpisov in pravil 

s področja dela ter tveganje zmanjšanja naložbenih aktivnosti investitorjev. 

http://www.elektro-celje.si/
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– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje izgube premoženja družbe, nabavno 

tveganje, tveganje namerne in nenamerne zlorabe zaposlenih, nerazpoložljivosti 

zaposlenih, tveganje s področja varstva pri delu, pri delovanju merilno komunikacijske 

opreme, nedelovanja informacijsko–komunikacijske opreme merilnega centra, 

informacijske opreme sistema obračuna in povezanih IT stroškov ter ostala informacijska 

tveganja, tveganje pri ravnanju z odpadki in onesnaževanju okolja zaradi izliva olja. 

– Finančna tveganja: kreditno, likvidnostno, obrestno, valutno tveganje ter kapitalske 

neustreznost. 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor: 

– Strateška tveganja: tveganje usmeritve lastnika, ugleda družbe, ravnanja in vedenja v 

skladu z etičnim kodeksom, politike regulatorja in spremembe zakonodaje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: prevare in kraje, tveganje umeščanja objektov v 

prostor, razmejitev pristojnosti in odgovornosti, delovanja sistemske in programske 

opreme, vpliva okolja in vremenskih razmer. 

– Finančna tveganja: kreditno, likvidnostno in kapitalsko tveganje, tržno tveganje zaradi 

sprememb cen blaga. 

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Nova Gorica: 

– Strateška tveganja: cenovno tveganje v pogodbenem odnosu med družbama Elektro 

Primorska in SODO, tveganje zaradi prekinitve napajanja lastnega vzroka, zakonodajno in 

informacijska tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje pomanjkanja strokovno usposobljenega 

kadra, nastanka poškodb pri delu, izgube podatkov, vdora v sistem, nemotenega delovanja 

informacijskega sistema, cenovno tveganje pri nabavi materiala in opreme, premoženjsko 

in količinsko tveganje. 

– Finančna tveganja: kreditno, likvidnostno, tržno in obrestno tveganje ter tveganje 

ekonomike investicij. 

ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja d. o. o., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: tveganje upravljanja s človeškimi viri, dobre javne podobe družbe, 

tveganja povezano s sprejemanjem javnosti delovanja sistemskega operaterja, tveganje 

korporativne integritete družbe, sistemov upravljanja, načrtovanja, razvoja, izbire 

tehnologije in metod, obvladovanja projektov, analitike, diagnostike in načina uporabe 

sredstev, regulatorno ter premoženjsko tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje vodenja in obratovanja sistema, 

dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, zagotavljanja sistemskih storitev, gradnje 

in vzdrževanje prenosnega omrežja, pri naročanju blaga in storitev, nepooblaščenega 

dostopa oziroma vdorov v sistem, dostopnosti in zanesljivosti delovanja informacijskih 

sistemov ter tveganje graditve in vzdrževanja telekomunikacijskih zmogljivosti. 

http://www.elektro-maribor.si/
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.eles.si/
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– Finančna tveganja: likvidnostno, kreditno in obrestno tveganje ter tveganje finančne 

nediscipline. 

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: tveganje zagotavljanja človeških virov in spremembe zakonodaje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: staranje omrežja in tehnologije za upravljanje z 

njim, tveganje celovitosti izvajanja delovnih procesov, nerealizacije razvojnih načrtov, IT 

podpore, kakovosti oskrbe z električno energijo, tveganje pri načrtovanju razvoja omrežja 

in vzdrževanju elektrodistribucijske infrastrukture, tveganje pri izdelavi tehničnih rešitev, 

pripravi in sklenitvi pogodbe o odkupu ali najemu elektroenergetske infrastrukture. 

– Finančna tveganja: likvidnostno tveganje, tveganje finančnega trga, izpada prihodka in 

odškodninski zahtevki. 

 

 

http://www.sodo.si/
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Prepoznana tveganja dobaviteljev 

E3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o., Nova Gorica: 

– Strateška tveganja: tveganje sprememb tržnih pravil in zakonodaje ter kadrovsko tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: količinsko tveganje, tveganje nezadostne 

učinkovitosti informacijskega sistema ter kontrolnih procesov. 

– Finančna tveganja: tveganje gibanja cen na domačem in tujem trgu EE, odprte pozicije 

trgovalnega potrfelja, kreditno, likvidnostno in obrestno tveganje. 

ECE, energetska družba, d. o. o., Celje:  

– Strateška tveganja: tveganje povezano s strategijo družbe, usmeritvami lastnika, 

načrtovanjem poslovanja in z razvojem družbe, kadrovsko tveganja in tveganje ugleda 

družbe. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje neustreznega ali nepravilnega izvajanja 

notranjih postopkov, nepravilnega ravnanja ljudi in sistemov ter tveganje agresivne 

konkurence. 

– Finančna tveganja: kreditno, likvidnostno, kapitalsko in tržno tveganje. 

Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, d. o. o., Ljubljana: 

– Strateška tveganja: regulatorno tveganje, tveganje človeških virov in nespoštovanja 

pogodbenih določil. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje razlik med pogodbeno in dobavljeno 

količino električne energije, naključnih izpadov vodov in druge opreme ter posegov 

upravljavcev omrežij, neprimernih informacijskih sistemov, napačno izbranih modelov, 

napačnega ali pomanjkljivega vodenja in nadzora ter tveganje prevar in človeških napak. 

– Finančna tveganja: tveganje spremembe cene blaga, sprememb obrestnih mer in 

menjalniških tečajev valut, likvidnostno tveganje, tveganja zaradi zamujanja plačil, 

stečajev in prisilnih poravnav tržnih partnerjev, tveganje kakovosti kreditnih in bonitetnih 

ocen, izpostavljenosti do posameznega partnerja ali skupine partnerjev. 

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d. o. o., Kranj: 

– Strateška tveganja: tveganje izgube ključnih kadrov, pomanjkanja strokovno 

usposobljenih kadrov in kompetentnih kadrov. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: količinsko tveganje, tveganje neustrezne 

informacijske tehnologije, izgube podatkov, prekinjenosti in neobvladljivosti sistema ter 

nepravočasne implementacije novega informacijskega sistema. 

– Finančna tveganja: cenovno, kreditno tveganje in tveganje kratkoročne kreditne 

nesposobnosti. 

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energijo in storitve, d. o. o., Maribor: 

– Strateška tveganja: politično, zakonodajno, regulatorno tveganje ter tveganja upravljanja 

človeških virov, vodenja in odločanja. 

http://www.e3.si/
http://www.ece.si/
http://www.ece.si/
http://www.elektro-energija.si/
http://www.energijaplus.si/
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– Tveganja delovanja/operativna tveganja: komercialno tveganje, tveganje prekinitve 

poslovanja, zagotavljanja informacij, prevar in drugih nezakonitih dejanj ter količinsko 

tveganje. 

– Finančna tveganja: cenovno, kreditno in likvidnostno tveganje. 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., Krško: 

– Strateška tveganja: tveganje upravljanja človeških virov, pravna tveganja, tveganje 

nepopolnih regulatornih zahtev, omejitve trgovanja, nenadnih zakonskih sprememb v 

državah, kjer družba deluje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: količinsko ter procesno tveganja, tveganje 

neustrezne informacijske tehnologije in neustreznih obdelav. 

– Finančna tveganja: cenovno tveganje na energetskih trgih, kreditno, valutno, obrestno in 

likvidnostno tveganje. 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.: 

– Strateška tveganja: tveganje spremembe zakonodaje ali podrejenih predpisov, kadrovsko 

tveganje. 

– Tveganja delovanja/operativna tveganja: tveganje zmanjšanja prodaje, prekinitve 

poslovanja, omejenih virov dobav, prekinitve obratovanja, tveganje informacijskih 

sistemov, nesreč, požarov, ekoloških katastrof, nedoseganja načrtovane ekonomike naložb 

ter tveganja vezana na pridobivanje finančnih naložb.  

– Finančna tveganja: gibanje cen na trgu energentov. 

 

 

http://www.pocenielektrika.si/
http://www.energetika-lj.si/
http://www.energetika-lj.si/
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Aktivnosti proizvajalcev 

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Maribor 

– dolgoročno načrtovanje potrebnih aktivnosti na področju vzdrževanja; 

– politika zavarovanja premoženja (požarno, vlomno in strojelomno zavarovanje, 

zavarovanje odgovornosti in računalnikov);  

– strokovno usposabljanje kadrov;  

– certificirano in standardizirano poslovanje;  

– sodobna tehnološka oprema;  

– skrb za redna vzdrževanja;  

– vlaganje v povečanje zmogljivosti obstoječih objektov;  

– nove možnosti proizvodnje;  

– redno spremljanje in nadziranje stroškov poslovanja;  

– poslovanje z zanesljivim in znanim kupcem; 

– dnevno, tedensko in mesečno spremljanje denarnih tokov; 

– deponiranje denarnih sredstev pri priznanih bankah po načelu razpršitve tveganja;  

– oblikovana likvidnostna rezerva ter sklepanje pogodb po fiksnih cenah. 

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d. o. o., Kranj 

– razvojna politika usmerjena v diverzifikacijo proizvodnje z dodajanjem novih MFE in 

SPTE proizvodnih kapacitet;  

– iskanje ter izvajanje projektov učinkovite rabe energije;  

– optimalno vzdrževanje proizvodnih objektov;  

– tekoče spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na ceno EE;  

– analize in napovedi gibanja cen EE;  

– prodaja EE za prihodna obdobja, ko bo cena najbolj ugodna;  

– izbor kupcev na osnovi najboljše ponudbe;  

– prodaja v sistemu zagotovljenega odkupa;  

– gradnja novih proizvodnih objektov;  

– iskanje drugih prihodkovnih virov;  

– izvajanje rednega monitoringa in okrepljenega monitoringa v primeru neugodnih 

vremenskih razmer;  

– izvajanje načrtovanega in tekočega vzdrževanja;  

– prilagajanje proizvodnih virov;  

– izvedba ustreznih konstrukcijskih rešitev;  

– mesečno spremljanje terjatev;  

– opominjanje neplačnikov; 

– obračunavanja zamudnih obresti; 

– postopki sodnih izterjav;  

– prekinitev pogodbe s kupci-neplačniki; 

– obrestne zamenjave. 

http://www.dem.si/
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Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., Brežice: 

– upoštevanje ZPKEPS-1 in Koncesijske pogodbe; 

– pisno opozarjanje koncedenta na škodo v primeru nespoštovanja zakonodaje in pogodb; 

– intenzivno usklajevanje z »državnimi investitorji«;  

– razvijanje in izvajanje sistema rednih sestankov in koordinacij s sodelavci ter s podjetjem 

Infra; 

– dobra komunikacija z osebjem iz NEK; 

– sodelovanje z lokalnimi organi; 

– usklajevanje in sodelovanje z nosilci urejanja prostora (ZRSVN, MOP);  

– izvajanje vaj s civilno zaščito; 

– intenzivna usklajevanja z vsemi sodelujočimi na hrvaški strani; 

– ustrezni preventivni in korektivni postopki; 

– ustrezni razpisni pogoji in pogodbena določila; 

– disperzija izvajalcev del;  

– dosledno nadziranje izvajalcev del in spremljanje pogodbenih rokov; 

– ustrezne projektne rešitve v vseh fazah; 

– angažiranje projektanta pri izvedbi del, redna spremljava napovedi pretokov reke Save in 

umik opreme ob napovedi visokih pretokov; 

– izdelava varnostnega načrta; imenovanje koordinatorja VZD; 

– redni dnevni ogledi gradbišča; 

– nenehno nadziranje in pisno opozarjanje izvajalca na morebitne pomanjkljivosti; 

– priprava kakovostnih gradiv, pojasnil in odgovorov; 

– sodelovanje z izdajateljem OVS; 

– izdelava dodatnih strokovnih podlag pri pripravi PVO dokumenta; 

– aktivno pravno spremljanje postopkov in izpodbijanje razlogov za pritožbe ter 

argumentacija preko strokovnih podlag; 

– vključevanje pristojnih organizacij (ZRSVN in MOP) v projekt; 

– priprava študij ter pravočasna izvedba naročil potrebne dokumentacije; 

– visoka usposobljenost ekipe strokovnjakov; 

– dobro poznavanje opreme; 

– preventivno in prediktivno vzdrževanje; 

– izdelava in ažuriranje navodil, postopkov in protokolov za vse situacije in na vseh 

področjih; 

– izvajanje planiranih vzdrževalnih del v času neugodne hidrologije za proizvodnjo; 

– redno testiranje opreme; 

– zagotavljanje zadostnega števila usposobljenih delavcev, ki v celoti obvladujejo 

obratovanje HE; 

– osebje biva v neposredni bližini HE in je dosegljivo v najkrajšem možnem času; 

– redna interna usposabljanja osebja; 

– predvidevanje možnih negativnih situacij; 

http://www.he-ss.si/
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– izvajanje analiz preteklih dogodkov (npr. visoke vode); 

– spodbujanje in zagotavljanje nenehnega izobraževanja, zagotavljanje ustreznega sistema 

nagrajevanja; 

– usposabljanje za možnost začasnega nadomeščanja odsotnosti sodelavcev; 

– zavarovanje za odgovornost organov vodenja in nadzora ter vodstvenih delavcev; 

– dobro poznavanje opreme; 

– usposobljenost zaposlenih za varno delo in ukrepanje ob izrednih razmerah; 

– zagotavljanje ustrezne delovne opreme, delovnega okolja, delovnih razmer; 

– upoštevanje določil Požarnega reda; 

– redno vzdrževanje in preverjanje delovanja sistemov aktivne požarne zaščite, gasilnih 

sredstev;  

– preverjanje usposobljenosti zaposlenih in drugih sodelavcev na področju varstva pred 

požarom, sodelovanje z inšpekcijskimi službami in s predstavniki lokalnih gasilskih enot; 

– ustrezni postopki, tehnični in organizacijski ukrepi, izobraževanje zunanjega 

intervencijskega osebja na posameznih HE; 

– načrtovanje in spremljanje denarnih tokov na mesečni, večmesečni in letni ravni; 

spremljanje dogajanja na domačem in svetovnih finančnih trgih; 

– najetje dolgoročnih posojil; 

– razpršitve naložb prostih denarnih sredstev po posameznih bankah; 

– spremljanje tekočega poslovanja bank, s katerimi sodelujejo; 

– uporaba instrumentov zavarovanja (garancije / bianco menic z meničnimi za resnost 

ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi); 

– izterjava neporavnanih zapadlih obveznosti do pogodbeno nominiranih podizvajalcev ter 

izvajanje plačil po pogodbah direktno podizvajalcem;  

– sklenjena pogodba za vzdrževanje informacijskega sistema z različnimi družbami; 

– nadgradnja poštnega strežnika; 

– implementacija programske opreme za zagotavljanje nadzora nad spremembami 

dokumentov in podatkov. 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Krško: 

– sprejet dokument »Sistema vodenja – procesna organizacija«, sprejeti izvedbeni 

dokumenti, programi in postopki; 

– imenovan komite za celovito upravljanje tveganj; 

– spodbujanje različnih načinov presoje tveganj; 

– pregledovanje in dopolnjevanje potrebnih akcij ter njihove časovne opredelitve; 

– priprava načrtov upravljanja s tveganji; 

– koordinirana izvedba akcij v vseh procesih in enotah; 

– pregledovanje učinkovitosti upravljanja s tveganji; 

– vključenost vseh zaposlenih pri prepoznavanju tveganj, izvajanju aktivnosti upravljanja 

tveganj.  

http://www.nek.si/
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Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode:  

– zavarovanje fizičnega premoženja pri zavarovalnicah;  

– kvalitetno ocenjevanje letne načrtovane količine EE;  

– pripravljenost obratovalnih naprav; 

– ugotavljanje povprečnih pretokov reke Save v zadnjih 30 letih;  

– tekoče spremljanje hidrometeoroloških razmer; 

– načrtovanje večjih investicijskih in vzdrževalnih del v sušnih obdobjih; 

– podvojene ključne komponente omrežja in komunikacijske poti; 

– redno vzdrževanje in posodabljanje IT omrežja; 

– režim asistence; 

– sistem neprekinjenega napajanja; 

– nadzorovan dostop do omrežja in informacijskih virov, računalniški certifikati; 

– preverjanje skladnosti delovnih postaj z varnostno politiko; 

– dvovektorsko overjanje uporabnikov in šifriranje celotnega prometa;  

– protivirusni programi na nivoju strežnikov in delovnih postaj; 

– osveščanje vseh uporabnikov;  

– dodatne ojačitve sten strojnice v HE Moste;  

– izvajanje obnov proizvodnih naprav;  

– redno vzdrževanje (remonti, revizije); 

– periodične kontrole naprav (meritve, diagnostika naprav); 

– monitoringi naprav in objektov; 

– oblikovana pravila in interni akti; 

– standardi ISO in OHSAS (postopki, načrti zaščite in reševanje); 

– pravila za naložbenje prostih denarnih sredstev; 

– sklenjene pogodbe o danih kreditih z revalorizacijsko ali devizno klavzulo in realnim 

delom obrestne mere; 

– dnevno, mesečno in letno načrtovanje denarnega toka; 

– del denarnih sredstev vezanih kot depozit na odpoklic; 

– prodaja EE zavarovana z bianco menicami. 

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica:  

– vključenost v skupino HSE; 

– redni in preventivni ukrepi v okviru tehnične funkcije; 

– zavarovanje osnovnih sredstev pred škodnimi dogodki; 

– opozarjanje na nujnost rešitve daljnovodne problematike 

– angažiranje pri obratovanju; 

– povečanje robustnosti generatorja v ČHE Avče; 

– sprejeta Navodila o izvajanju ukrepov za obrambo pred poplavami, požari in drugimi 

nesrečami; 

– sprejet Načrt zaščite in reševanja; 

– mesečno in letno načrtovanje denarnih tokov; 

http://www.sel.si/
http://www.seng.si/
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– vključenost v cash management v okviru skupine HSE; 

– odobrena posojila pri bankah; 

– obvladujoča družba kot največji kupec EE; 

– finančna zavarovanja pri prodaji EE; 

– znani kupci in poslovni partnerji z ugodno boniteto; 

– oblikovana politika obrestnega tveganja; 

– stalno izpopolnjevanje zaposlenih s pridobivanjem novega znanja in kompetenc; 

– prenos znanja med zaposlenimi; 

– timsko delo; 

– spodbujanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti; 

– gojenje dobrih odnosov med zaposlenimi; 

– graditev visoke organizacijske kulture; 

– dobra komunikacija z in med zaposlenimi; 

– motiviranje in zagotavljanje stimulativnih delovnih pogojev in okolja; 

– redno vzdrževanje računalniške in omrežne infrastrukture, programske opreme ter aplikacij 

informacijskih sistemov;  

– načrtovanje zadostnih finančni sredstev za vzdrževanje informacijskega sistema; 

– dolgoročno načrtovanje potrebnih aktivnosti na področju vzdrževanja; razmejitev 

informacijskega omrežja na tehnični in poslovni del; 

– varno shranjevanje podatkov ter razširitev glavnega vozlišča tehničnega in poslovnega 

omrežja; 

– virtualizacija računalniških storitev; 

– poenoteno upravljanje vseh virtualnih okolij; 

– razširitev tehničnega dela omrežja za vse male HE; 

– nadzor dostopa do omrežja od zunaj; 

– pospeševanje aplikacije za pooblaščene uporabnike; 

– spremljanje sprememb zakonodaje; 

– pravočasno pripravljene in odobrene faze izvedbe naložb; 

– imenovanje odgovornih nosilcev za izvedbo posameznih projektov; 

– pravočasno zagotavljanje finančnih virov.  

Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica: 

– preventivno in prediktivno vzdrževanje; 

– podpora ustreznih računalniških orodij; 

– redno mesečno testiranje naprav; 

– spremljanje parametrov agregatov; 

– načrtovanje naložb; 

– implementacija standardov s področja varstva pred požarom; 

– posredovanje predlogov pristojnim pripravljavcem zakonodajnih sprememb; 

– aktivno spremljanje sprememb slovenskega in tujega trga EE ter spremljajoče regulative; 

http://www.teb.si/
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– pripravljanje srednjeročnih in dolgoročnih analiz glede na pričakovane spremembe 

regulativ; 

– redno spremljanje zakonodajnih sprememb; 

– spremljanje investicijskih odločitev v energetiki na območju RS in EU ter gospodarske 

politike glede predlaganih rešitev v energetiki; 

– spremljanje bonitete poslovanja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev; 

– uporaba finančno–zavarovalnih instrumentov (menica, bančna garancija); 

– načrtovanje dnevnih in ostalih kratkoročnih finančnih tokov; 

– razpršenost kratkoročnih finančnih naložb; 

– preverjanje finančne discipline poslovnih partnerjev; 

– pogodbene obveznosti izražene v evrih; 

– zasledovanje možnosti pridobivanja posojil pri posojilodajalcih z najugodnejšo obrestno 

mero; 

– fiksiranje obrestne mere; 

– zaščita pred porastom obrestne mere z izvedenimi finančnimi instrumenti; 

– analize kreditne sposobnosti poslovnih partnerjev; 

– zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z garancijami, predujmi; 

– aktivno komuniciranje; 

– sodelovanje s predstavniki lastnika, resornimi ministrstvi in drugimi pristojnimi 

institucijami. 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Šoštanj:  

– delovanje v skupini HSE; 

– definiranje primarnih in sekundarnih kritičnih komponent; 

– izdelava matrik tveganj po področjih in kategorijah stopnje vpliva, verjetnosti in ocene 

obvladljivosti tveganj; 

– izvajanje rednega vzdrževanja; 

– hitre odprave okvar v primeru prisilnih zaustavitev; 

– ustrezno upravljanje naprav; 

– dosledno uresničevanje plana; 

– spremljanje stroškov; 

– analiziranje odstopanj; 

– takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj; 

– sklepanje dolgoročnih pogodb z elementi zavarovanja; 

– redno preverjanje razmerij na trgu; 

– izdelava strokovnih analiz; 

– zagotavljanje razpoložljivih rezervnih sistemov; 

– delovanje zaščitnih sistemov; 

– spremljanje zapadlih neplačanih terjatev; 

– postopki izterjave; 

– planiranje denarnih tokov; 

http://www.te-sostanj.si/
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– časovno usklajevanje terjatev in obveznosti; 

– cash management v okviru skupine HSE; 

– ravnanje po predpisanih sistemskih postopkih; 

– izvajanje sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu in 

upravljanja informacij; 

– pravočasno pridobljena soglasja za pridobitev virov financiranja ter začetek obratovanja 

bloka 6. 
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Aktivnosti trgovcev 

GEN energija, d. o. o., Krško:  

– identifikacija in opredelitev stopnje pomembnosti tveganj na vseh ravneh; 

– spremljanje delovanja NEK na več ravneh; 

– koordinacijski sestanki poslovodstev družb; 

– redni operativni sestanki na nivoju družbe in družb v skupini; 

– imenovanje strokovnih kadrov v nadzorne svete družb v skupini ter različne delovne 

skupine;  

– oblikovanje strategije prodaje produktov EE; 

– prodaja predvidene proizvodnje EE pred začetkom leta dobave; 

– pogajanja o dolgoročnem zakupu dela sistemskih storitev; 

– oblikovanje rezervacij EE na nakupni strani; 

– dolgoročno in kratkoročno napovedovanje profilov odjema in oddaje EE; 

– dnevno spremljanje količine odjema večine odjemnih in oddajnih mest; 

– oblikovanje zalog; dobra pogodbena določila; 

– redno načrtovanje denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni; preverjanje 

pogodbenih partnerjev (obstoječih, potencialnih bodočih in bank) ter njihove plačilne 

sposobnosti; 

– varno plasiranje prostih denarnih sredstev; 

– postopki izterjave; sistem opominjanja; 

– sklepanje pogodbe z ustreznimi zavarovanji (menice, bančne garancije); 

– redno spremljanje zakonodajnih sprememb; 

– jasno opredeljeni procesi; 

– nedvoumno določene vloge; 

– kodeksi in pravilniki; 

– spremljanje in sodelovanje pri izgradnji HE na reki Savi; 

– prepričevanje ustrezne institucije, Vlado RS in družbeno okolje k sprejetju potrebnih 

odločitev za izgradnjo JEK2.  

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana: 

– multidisciplinarno sestavljen strokovni organ, ki lahko z vseh vidikov presoja tveganja 

poslovanja; 

– oblikovana Politika zavarovanja tveganj pri trgovanju z energenti in povezanimi proizvodi, 

Politika upravljanja tveganj in Metodologija ocenjevanja tveganj; 

– sistematično evidentiranje, vrednotenje in nadzor tveganj; 

– segmentacija, prioretizacija trgov in partnerjev; 

– spodbujanje dolgoročnih odnosov s partnerji; 

– sklepanje pogodb z ustrezno ročnostjo in ustreznimi pogodbenimi zavarovanji; 

– dnevno analiziranje pozicije družbe, trgovalnih količin in cen produktov na nelikvidnih 

trgih ter vrednosti porabljenega kritja za cenovna nihanja; 
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– omejevanje trgovanja oz. odprte pozicije družbe na nelikvidnih trgih; 

– trgovanje z instrumenti za zavarovanje pred cenovnimi tveganji; 

– sklepanje EFET sporazumov; 

– tedenski pregled fundamentalne analize gibanja cen EE; 

– tedenski pregled dogodkov, ki so se zgodili na netransparentnih trgih in bi lahko vplivali 

na spremembe tržnih razmer na trgu z EE; 

– mesečni pregledi cenovnih krivulj glede na sklenjene posle v različnih državah in vrednosti 

čezmejnih prenosnih kapacitet; 

– pridobivanje kvalitetnih in ažurnih informacij iz lokalnih virov; 

– dnevno spremljanje tržne pozicije po državah in po posameznih skupinah poslov; 

– dnevno spremljanje in omejevanje trgovanja na nelikvidnih trgih; 

– dnevni hedging – sklepanje kontra poslov z isto količino na istem trgu ali z nakupom 

izvedenih finančnih instrumentov s finančno poravnavo; 

– dnevno spremljanje in analiziranje cen energentov ter napovedi pričakovanega gibanja cen 

energentov na različnih trgih; 

– dnevno spremljanje tržnih aktivnost na trgu emisijskih kuponov CO2, investicijskih 

odločitev v energetiko na območju EU; 

– dnevno spremljanje vrednosti porabljenega kritja za cenovna nihanja;  

– tedenski pregled razmer, cen in dogodkov na trgu EE; 

– dvotedenski pregled izpostavljenosti družbe tveganjem po posameznih skupinah poslov s 

podobnim pomenom ter pregled razmer na trgih z nafto in premogom;  

– dnevno analiziranje scenarijev različne hidrologije;  

– ažurno spremljanje razvoja slovenskega in tujih trgov EE, drugih energentov ter trga CO2 

kuponov in spremljajočo regulativo ter odzivanje na spremembe s prilagajanjem trgovalne 

strategije; 

–  izvajanje dolgoročnih in srednjeročnih scenarijskih analiz glede na pričakovane 

spremembe regulativ;  

– dnevno spremljanje investicijskih odločitev v energetiko na območju EU, gospodarske 

politike in prilagajanje tržnih ukrepov;  

– redno preverjanje vseh faz modeliranja;  

– redno preverjanje sprememb vrednosti posameznih skupin poslov ob različnih modelih;  

– redno evidentiranje sprememb in popis modelov vrednotenja; 

– proučevanje in preudarna izbira partnerjev ter spremljanje njihovega poslovanja; 

– dobro sodelovanje med vsemi vpletenimi poslovnimi funkcijami;  

– zavarovanje pogodbenih razmerij z ustreznimi finančnimi instrumenti;  

– redni kolegiji poslovodstva; 

– izvedba strateške konference; 

– prenova poslovno informacijskega sistema in integracija z obstoječimi podpornimi sistemi; 

– požarne pregrade;  

– izvedba letnih razgovorov; 
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– sprejeta celovita strategija upravljanja s človeškimi viri.  

Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., Ljubljana: 

– oblikovana politika in pravila;  

– oddelek za upravljanje tveganj;  

– spremljanje trgovanja glede na stopnjo tveganja; 

– večina pogodb o nakupu in prodaji sklenjena v valuti evro; 

– standardne EFET pogodbe; 

– preverjanje kreditne sposobnosti trgovcev z EE; 

– jamstva in trgovalni limiti; 

– sodelovanje z lokalnimi uradi; 

– standardna besedila za zakonsko določene dokumente; 

– natančno opredeljeni poslovni procesi;  

– notranje kontrole; 

– opisi delovnih mest; 

– izobraževanja in usposabljanja zaposlenih; 

– načelo štirih oči; 

– dolgoročno in kratkoročno posojilo nadrejene družbe; 

– okvirni kredit pri banki; 

– fiksne obrestne mere za prejeta posojila. 

Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d. o. o., Ravne na 

Koroškem:  

– partnerskih odnosov z obstoječimi ključnimi dobavitelji; 

– prilagajanje spremenjenim tržnim razmeram;  

– iskanje novih dobaviteljev in novih tržnih priložnosti; 

– izterjava; 

– dolgoročni dogovori in letne pogodbe; 

– spremljanje in ocenjevanje dobaviteljev; 

– preverjanju plačilne sposobnosti novih kupcev; 

– spremljanje zakonskih sprememb; 

– aktivno vključevanje v oblikovanje zakonskih in podzakonskih aktov; 

– implementirana zaščita omrežja s požarno pregrado; 

– podsistem za sprotno detekcijo vdorov; 

– dokumentiranje sistema; 

– uporaba dostopnih gesel;  

– fizična zaščita opreme; 

– varnostno arhiviranje podatkov; 

– redni preventivni vzdrževalni pregledi; 

– »on line« spremljanje parametrov obratovanja opreme; 

– avtomatsko alarmiranje; 

http://www.interenergo.com/index_SLV_HTML.html
http://www.petrol-energetika.si/
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– redni obhodi strokovnjakov; 

– 24–urno nadzorovanje delovanja energetskih procesov; 

– sistem hitre odprave napak; 

– strokovno usposobljeni sodelavci; 

– vključevanje zaposlenih v izobraževalne programe; 

– kvalitetni zunanji izvajalci; 

– periodične kontrole opreme in merilnih naprav v skladu z veljavno zakonodajo; 

– sodelovanje z inšpekcijskimi službami; 

– nadzor nad delovnimi procesi; 

– sledljivost parametrov energetskih procesov; 

– organizacijska klima; 

– redne kontrole delovišč; 

– kontrola ustreznosti proizvodnih agregatov in objektov; 

– ocenjevanjem požarne ogroženosti; 

– dnevni ogledi stanja naprav in objektov; 

– izvajanje vaj obvladovanja izrednih razmer;  

– vključevanje delavcev v zdravstveno preventivne programe; 

– upoštevanje načel zdravja in varstva pri delu;  

– načrtovanje in izvedba investicij;  

– timsko delo;  

– vključevanje zunanjih sodelavcev;  

– spremljanje stanja terjatev iz poslovanja; 

– načelo posameznega obravnavanja večjih kupcev; 

– spremljanje bonitete poslovanja poslovnih partnerjev; 

– fiksna obrestna mera za najete kredite pri matični družbi; 

– načrtovanje in spremljanje denarnih tokov; 

– zagotavljanje likvidnostnih sredstev iz virom matične družbe; 

– aktivna izterjava; 

– zavarovanja terjatev. 
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Aktivnosti operaterjev 

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Celje: 

– postavljanje, spremljanje in analiziranje strateških in letnih ciljev;  

– podrobne analize obstoječega stanja;  

– izobraževanje; analiza novih tehnologij;  

– preverjanje zadovoljstva kupcev, delničarjev, zaposlenih, dobaviteljev, širše javnosti ter 

ukrepanje na osnovi izsledkov; 

– merjenje organizacijske klime;  

– model kompetenc;  

– letni razvojni programi; 

– preventivno vzdrževanje; zračni posnetki vodov;  

– avtomatizacija omrežja;  

– izvajanje strateškega plana informatike;  

– redno spremljanje terjatev; 

– opominjanjem kupcev;  

– spremljanje bonitetnih ocen kupcev;  

– predpisani načini izterjave po vrsti terjatve; 

– spremljanje predpisov, navodil vladne, fiskalne in monetarne oblasti; 

– spremljanje bonitet kreditojemalcev;  

– načrtovanje prilivov in odlivov;  

– spoštovanje načrtovanih okvirov poslovanja;  

– dnevno spremljanje realizacije prilivov in odlivov;  

– izterjava dolžnikov;  

– premostitveni likvidnostni in okvirni krediti;  

– načrtovanje virov financiranja;  

– investiranje v okviru razpoložljivih virov financiranja; 

– redno spremljanje in poročanje o virih financiranja. 

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Kranj: 

– spremljanje metodologije ocenjevanja tveganj;  

– določeni koordinatorji tveganj in skrbniki posameznega tveganja;  

– register najpomembnejših tveganj; 

–  opredeljeni načini obvladovanja tveganj;  

– optimizacija lastnih poslovnih procesov; 

– omejevanje rasti stroškov skupnih služb; 

– vključevanje v procese priprave predpisov, zakonov in podzakonskih aktov preko 

interesnih združenj; 

– prizadevaje za pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti SODO; 

– sprotno spremljanje odprtih terjatev; 

http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-gorenjska.si/
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– omejevanje izpostavljenosti posameznemu kupcu;  

– ugodnosti ob prejetih predplačilih; 

– obračunavanje zamudnih obresti; 

– sistem izterjave;  

– zavarovanje terjatev; 

– upravljanje z denarnimi sredstvi;  

– planiranje denarnih tokov; 

– vzpostavitev kreditnih linij za kratkoročno uravnavanje likvidnosti; 

– stalno spremljanje zalog in terjatev do kupcev; 

– nadzor in medsebojno usklajevanje vseh organizacijskih enot pri naročanju blaga in 

storitev;  

– obrestna zamenjava; 

– razvoj in vzdrževanje omrežja; 

– zaposlovanje usposobljenih kadrov; 

– interni razvoj kadrov;  

– sodelovanje z lokalnimi skupnostmi;  

– kakovostna izvedba investicij v omrežje;  

– avtomatizacija omrežja;  

– razvoj IT podpore poslovnim procesom; 

– aktivno vključevanje v pripravo predpisov; 

– načrtovanje in gradnja omrežja; 

– zavarovanje elektroenergetske infrastrukture; 

– dvostopenjski sistem preverjanja dostopanja v informacijski sistem; 

– sistem zagotavljanja neprekinjenega delovanja; 

– rezervne lokacije; 

– sistem testiranja in implementacije aplikacij;  

– notranje komuniciranje; 

– obveščanje vseh zaposlenih; 

– sistem letnih razgovorov; 

– merjenje organizacijske klime; 

– ustrezno priključevanje proizvodnih virov; 

– zagotavljanje ustrezne osebne varovalne opreme; 

– sistem ravnanja z okoljem; 

– gospodarjenje z odpadki, ločevanje in evidentiranje odpadkov; 

– dopolnjevanje in preverjanje izvajanja organizacijskih predpisov in zahtev zakona s 

področja okolja; 

– spodbujanje nenehnega izobraževanja in usposabljanja. 

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ljubljana: 

– vzpostavljen sistem načrtovanja investicij in izbora izvajalcev del; 

– sprotno nadziranje upravičenosti sprememb investicij; 

http://www.elektro-ljubljana.si/
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– sodelovanje v postopkih sprejemanja zakonodaje in pri pripravi prostorskih načrtov; 

– hitrejše pridobivanje potrebnih soglasij h gradbenim dovoljenjem;  

– celovit organizacijski predpis s področja investicijskih vlaganj;  

– pomlajevanje kadra na terenu;  

– okrepljeno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami s področja elektrotehnike;  

– merjenje organizacijske klime;  

– polni certifikat »Družini prijazno podjetje«;  

– stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje;  

– aktivnosti v »Učno vadbenem centru«;  

– racionalizacija poslovanja; izkoriščanje notranjih rezerv;  

– izvajanje tržnih aktivnosti; 

– pravočasno zaznavanje, opozarjanje in posledičnim ukrepanje ob nastanku kritičnih 

dogodkov;  

– povečano komercialno udejstvovanje;  

– reklamiranje za obstoječe in nove tržne storitve;  

– sklenjene zavarovalne pogodbe in pogodbe z varovalnimi družbami;  

– spremljanje stanja naročil; načrtovanje, izvajanje oz. izpopolnjevanje pogodbenih določil; 

– preverjanje izdelanih ponudbenih predračunov;  

– kontroliranje in spremljanje tržnih poslov tekom celotnega življenjskega cikla;  

– kontrola merilnih mest;  

– statistično vzorčenje elektronskih števcev delovne energije;  

– nadzor pretokov EE;  

– vsakoletna analiza varnosti informacijskega sistema;  

– upravljanje varnostnih incidentov; večnivojska protivirusna zaščita;  

– stalno aktivno nadzorovan sistem za preprečevanje zlorab;  

– izvajanje varnostnih politik;  

– sistem dodeljevanja avtentikacij in avtorizacij;  

– sledenje tehnološkim trendom in  

– uvajanje novih tehnoloških rešitev;  

– ciklično merjenje informacijske tehnologije;  

– seznanjanje zaposlenih o spremembah s področja zakonodaje in internih aktov; 

medsebojno komuniciranje;  

– pravočasno vključevanje pravnikov v projektne time;  

– parafiranje vseh pogodb in dopisov s strani pooblaščenih oseb;  

– standard OHSAS 18001 in ISO 14001; 

– ločevanje in evidentiranje odpadkov;  

– spremljanje in implementacija lokalne kot državne zakonodaje v poslovni proces;  

– redno nadziranje in spremljanje bonitete novih in obstoječih poslovnih partnerjev;  

– nadzor nad slabimi plačniki;  
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– zavarovanje terjatev do kupcev z instrumenti zavarovanj, avansnimi plačili in zadržanimi 

sredstvi;  

– izvajanje kompenzacij;  

– spodbujanje medsebojnega poslovnega sodelovanja;  

– spremljanje odprtih in izterjava zapadlih terjatev; 

– tekoče spremljanje plačilne sposobnosti;  

– načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje; 

– refinanciranje posojil in posojilnih pogojev;  

– razpršenost kreditnega portfelja s kombinacijo kreditov med variabilno in fiksno obrestno 

mero;  

– aktivno sodelovanje in analiziranje gibanja obrestnih mer; sodelovanje z več bankami; 

–  pravica do predčasnega odplačila posojil; 

– dolgoročno finančno načrtovanje; 

– preverjanje in izboljševanje kapitalske ustreznosti;  

– poslovanje v evrih. 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor: 

– spremljanje usmeritev; 

– upoštevanje usmeritev pri načrtovanju;  

– prilagajanje načrtovanih ciljev spremembam usmeritev ali novim usmeritvam;  

– etični kodeks in vzpostavitev kulture podjetja v družbi in zunaj nje;  

– izobraževanje, časopis Infotok, komunikacija med zaposlenimi; 

– sodelovanje skupine, ki zastopa strategijo in stališča družbe, v postopkih priprave 

dokumentov; 

– spremljanje odločb regulatorja; določitev odgovornih oseb za investicijske objekte v 

investicijskem načrtu;  

– določitev odgovornih oseb v načrtu vzdrževanja;  

– vzpostavitev in izvajanje tehničnega nadzora vzdrževalnih del;  

– vzpostavitev tehničnega varovanja objektov in skladišč;  

– spremljanje zakonodaje v RS in EU;  

– nadzor in vodenje postopkov umeščanja energetskih objektov v prostor;  

– vključevanje civilne iniciative in drugih deležnikov;  

– načrt komunikacije in medijskih aktivnosti za posamezen investicijski objekt;  

– redni kolegiji, redne ter izredne notranje in zunanje presoje;  

– računalniška oprema v skladu s standardi;  

– pogodba z družbo Informatika d. d.;  

– vzpostavljena sekundarna lokacija;  

– standard ISO 27001;  

– dnevno spremljanje vremenskih napovedi (veter, sneg, dež, žled);  

– aktivacija klicnega centra in okrepitev dispečerske službe v primeru slabih vremenskih 

napovedi;  

http://www.elektro-maribor.si/
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– spremljanje terjatev in bonitetnih ocen kupcev;  

– zahtevanje instrumentov zavarovanja;  

– izterjava neplačnikov;  

– zaračunavanje zamudnih obresti. 

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Nova Gorica: 

– spremljanje finančnega stanja neplačnikov;  

– uporaba izvršilnih predlogov za izterjavo;  

– prilagajanje izdatkov finančnim zmožnostim;  

– črpanje premostitvenih kreditov;  

– načrtovanje dinamike najemanja dolgoročnih investicijskih posojil;  

– izbira najugodnejšega ponudnika pri zadolževanju;  

– politika štipendiranja; stalno usposabljanje zaposlenih;  

– spodbujanje dodatnega izobraževanja;  

– komuniciranje; 

– obveščanje vseh zaposlenih;  

– kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih;  

– izboljševanje sistema varnosti in zdravja pri delu;  

– redno načrtovanje, gradnja in vzdrževanje (pregledi, revizije in meritve) elektroenergetskih 

naprav;  

– sklenjena premoženjska zavarovanja;  

– pogodba o upravljanju ključnih informacijskih storitev z družbo Informatika, d. d.; 

– vlaganje v opremo računalniškega sistema;  

– varnostna politika na informacijskem področju;  

– prenova informacijskega sistema z Informatiko, d. d.;  

– izvajanje javnih naročil za material in opremo;  

– sklepanje letnih pogodb za sprotno dobavo;  

– mesečno spremljanje prenesenih količin električne energije;  

– obračunavanje uporabe omrežja;  

– preverjanje realizacije in učinkovitosti sprejetih investicijskih načrtov;  

– poročanje o izvajanju načrta potrebnih vlaganj v infrastrukturo. 

ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja d. o. o., Ljubljana:  

– uvajanje različnih kadrovskih orodij za učinkovito upravljanje s kadri, njihovim 

strokovnim in osebnim razvojem; 

– sistem internega, eksternega in korporativnega komuniciranja;  

– sistem ukrepov za zagotavljanje poslovanja v skladu z zakonodajo, etičnimi standardi in 

dobro prakso;  

– ničelna toleranca vodstva do prevar in nezakonitih dejanj; Etični kodeks družbe in Pravilnik 

sistemov upravljanja;  

– kompetentna kadrovska zasedba;  

http://www.elektro-primorska.si/
http://www.eles.si/
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– spremljanje in izboljševanje delovanja sistema z notranjimi in zunanjimi presojami;  

– ukrepi za načrtovanje, izvajanje in zaključevanje projektov;  

– izboljševanje metodoloških pristopov in informacijske podpore;  

– zavarovanje premoženja pri zavarovalnici;  

– sistem vodenja EES;  

– vključevanje družbe v združenje sistemskih operaterjev za zanesljivost obratovanja; 

– soustanovitev podjetja za zagotavljanje regionalne varnosti obratovanja;  

– stalno usposabljanje operativnega osebja;  

– ustrezni postopki in nadomestne procedure za dodeljevanje čezmejnih prenosnih kapacitet; 

– aktivni pristop do domačih ponudnikov sistemskih storitev;  

– iskanje sinergij s sosednjimi sistemskimi operaterji;  

– sporazumi o sodelovanju v primeru izrednih razmer ter sodelovanjem pri skupnem 

zagotavljanju in izmenjavi sistemskih storitev;  

– vključitev TEŠ 6 v EES;  

– aktivno sodelovanje pri pripravi zakonodaje in pravil;  

– ustrezna kadrovska struktura in aktivna kadrovska politika;  

– tehnološka opremljenost;  

– podpora investicijskemu inženiringu;  

– izobraževanje;  

– izboljšanje sistema varnosti in zdravja pri delu;  

– angažiranost pravnih in komunikacijskih strokovnjakov;  

– letnim, mesečnim in dnevnim planiranjem denarnih tokov;  

– zavarovanje čim večjega deleža terjatev;  

– pregledovanje finančnega stanja novih in obstoječih poslovnih partnerjev;  

– nadzor terjatev in njihovo dosledno izterjavo;  

– izvedeni finančni instrumenti;  

– redno spremljanje bonitete bank;  

– upoštevanje načela razpršenosti deponiranih denarnih sredstev po posameznih bankah ter 

vezavo sredstev na krajši rok;  

– pravočasna priprava razpisne dokumentacije z natančno opredeljenimi tehničnimi pogoji; 

– spoštovanje rokov za izvedbo javnih naročil;  

– podvajanjem kritičnih sistemov;  

– preventivno nadomeščanjem strojne in programske opreme;  

– upravljanje centra za delovanje po katastrofi;  

– enotna točka komunikacije z odjemalci informacijskih sistemov;  

– sistem za prepoznavanje in preprečevanje vdorov;  

– mehanizmi za celostno spremljanje sistemov;  

– požarni zidovi;  

– protivirusna zaščita;  

– triletno in strateško načrtovanje graditve in vzdrževanja telekomunikacijskih zmogljivosti.  
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SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Ljubljana: 

– dobra interna priprava za razpis;  

– transparentnost razpisa;  

– po potrebi vključitev zunanjega izvajalca v pripravo in izvedbi razpisa;  

– komuniciranje, usklajevanje in sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje in drugih aktov; 

– optimizacija stroškov;  

– sodelovanje pri študijah razvoja omrežja; vzpostavitev varnega arhiviranja;  

– strokovno izobraževanje in izmenjava znanj ter izkušenj;  

– poznavanje EZ in področne zakonodaje; 

– pregledovanje vsebine pogodb. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sodo.si/
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Aktivnosti dobaviteljev 

E3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o., Nova Gorica: 

– vsaka nabava zaznamovana z ustreznim protinakupom; 

– sklepanje pogodb z obveznostjo dobave po fiksni ceni;  

– celovita informacijska podpora;  

– aktivno dnevno spremljanje odstopanj vseh merilnim mest;  

– preverjanje bonitete strank;  

– spremljanje in upravljanje kreditne izpostavljenosti posameznih kupcev;  

– nadzor odprtih terjatev;  

– prodajni posli zavarovani z instrumenti;  

– spremljanje, načrtovanje kratko in dolgoročne plačilne sposobnosti;  

– aktivno spremljanje dogajanja na področju zakonodaje;  

– kontrolni sistem;  

– izboljšave in nadgradnje informacijske strukture in avtomatske kontrole posameznih faz 

procesov;  

– natančna opredelitev procesov;  

– določitev vlog posameznikov vključno z njihovimi pooblastili, odgovornostmi in 

pravilniki; 

– strokovno usposobljeni, izkušeni in motivirani zaposleni. 

ECE, energetska družba, d. o. o., Celje:  

– spremljanje strateških planov, načrtov poslovanja družbe ter pripravo letnih in medletnih 

poročil;  

– skrben pregled podjetja, s katerim se bo družba združila; obvladovanje informacijskega 

omrežja in implementacija sodobnih naprav;  

– izobraževanje in nagrajevanje kadrov;  

– predpisane kontrole, postopki, navodila, mesečni in letni sestanki ter stalno izobraževanje; 

– oblikovanje projektne skupine za uvajanje novega informacijskega sistema;  

– testiranje posameznih faz uvajanja;  

– obveščanje zaposlenih o tekočih aktivnostih;  

– aktivnosti osebne komunikacije, masovne akcije, pošiljanje nenaslovljene pošte in 

prodajnimi agenti za pridobivanje novih velikih ter manjših poslovnih odjemalcev; 

– obveščanje odjemalcev o cenah; informacijski portal namenjen odjemalcem;  

– izobraževanja in družabna srečanja za velike poslovne odjemalce;  

– prodajne akcije za manjše odjemalce in gospodinjstva;  

– prilagajanje cen konkurenčnim ponudbam;  

– preverjanje bonitet kupcev;  

– hitri in sistematični ukrepi ob neplačilih;  

– pravna podpora za izterjavo;  

http://www.e3.si/
http://www.ece.si/
http://www.ece.si/
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– informatizacija nabave;  

– modeli napovedovanja proizvodnje in porabe malih proizvajalcev;  

– nakup EE na dolgoročnem trgu z razpršitvijo nakupov za leto vnaprej, na kratkoročnem 

trgu pa za mesec, teden ali dan vnaprej;  

– načrtovanje denarnih tokov in nadzor terjatev.  

Elektro Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, d. o. o., Ljubljana: 

– spremljanje, analiziranje in optimiziranje pozicij;  

– spremljanje in analiziranje gibanja cen produktov EE; 

– izdelovanje napovedi cen produktov EE;  

– vezava nakupnih cen in cen za končne odjemalce na likvidni trg; 

– vzpostavljanje partnerstev za zagotavljanje izvedenih finančnih instrumentov;  

– vezava cen za obračun količinskih odstopanj na likvidni trg;  

– analiziranje in spremljanje gibanja obrestnih mer;  

– predčasna odplačila posojil;  

– zamenjava spremenljivih obrestnih mer v fiksne;  

– postavitev omejitve količinske in finančne izpostavljenosti pri nakupu in prodaji EE; 

– napovedi potrebnih količin;  

– razpršitev portfelja končnih odjemalcev;  

– pogodbena določila za napovedovanje odjema EE;  

– povečanje števila portfeljev glede na vrsto poslov, držav ali odjemalcev;  

– povečanje števila ustreznih partnerjev;  

– časovna razpršitev nakupnih poslov;  

– načrtovanje in spremljanje plačilne sposobnosti;  

– likvidnostna rezerva;  

– razpršenost finančnih obveznosti;  

– sprotno usklajevanje ročnosti terjatev in obveznosti;  

– izterjava zapadlih terjatev in spremljanje dolžnikov;;  

– spremljanje zakonodaje;  

– udeležba na javnih posvetih;  

– pogodbene opredelitve časovne razpršenosti nakupnih poslov;  

– pridobivanje bonitetnih ocen dobaviteljev;  

– določanje kreditnih linij;  

– zavarovanje z bančnimi garancijami, menicami ali garancijami matičnih in povezanih 

družb;  

– medsebojna pobotanja;  

– spremljanje izpostavljenosti dobaviteljev;  

– zaostrovanje politike upravljanja s terjatvami;  

– nadgradnja delovnega toka; delovna skupina za upravljanje s kreditnimi tveganji; 

– pridobivanje bonitetni ocen zunanjih bonitetnih agencij in finančnih izkazov proučevanjih 

podjetij;  

http://www.elektro-energija.si/
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– poravnane obveznosti predhodnih dobav gospodinjskih odjemalcev pred sklenitvijo 

pogodbe o dobavi (zamenjava dobavitelja);  

– spremljanje finančnega stanja največjih odjemalcev;  

– sistem opominjanja;  

– standardizirane krovne pogodbe EFET;  

– pogodbene kazni in odškodnine v primeru kršitev;  

– penetracijski testi;  

– ažuriranje načrta neprekinjenega poslovanja;  

– zagotavljanje varnostnih zaščit na različnih nivojih;  

– spremljanje varnostnih dogodkov;  

– določanje pristojnosti in meja odobritev posameznih trgovcev in prodajnega osebja pri 

sklepanju poslov;  

– vlaganja v informacijsko podprte sisteme trgovanja z avtomatskimi kontrolami in 

spremljanji odprtih pozicij;  

– spodbujanje osebne rasti vsakega posameznika. 

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d. o. o., Kranj: 

– sistematičen model obvladovanja tveganj nakupa;  

– razpršen nakup preko leta;  

– marketinške poteze;  

– konkurenčne ponudbe;  

– novi produkti;  

– pripravljanje dolgoročnih in kratkoročnih napovedi na osnovi preteklih analiz;  

– spremljanje hidrologije, vremenskih in trenutnih gospodarskih razmer;  

– pogodbe o dobavi EE z zavarovanjem za primer neplačila (poroštvena jamstva, menice, 

izvršnice, bančne garancije za večje odjemalce);  

– avansna plačila ter stvarnopravna zavarovanja;  

– spremljanje bonitetnih ocen odjemalcev in statusne spremembe pri njih;  

– določila o odstopu od pogodbe;  

– spremljanje odprtih terjatev;  

– obračunavanje zamudnih obresti;  

– grupiranje kupcev v bonitetne razrede;  

– sodne in izvensodne izterjave;  

– upravljanje denarnih sredstev;  

– planiranje denarnih tokov;  

– krepitev pripadnosti in zadovoljstva zaposlenih v družbi;  

– zaposlovanje ključnih kadrov za nedoločen čas;  

– vzpodbujanje in zagotavljanje nenehnega izobraževanja;  

– sistem nagrajevanja;  

– vzpostavitev novega informacijskega sistema.  
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Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energijo in storitve, d. o. o., Maribor: 

– spremljanje in pravočasni odzivi ter aktivno sodelovanje z institucijami;  

– spremljanje delovanja konkurence;  

– analiziranje poslovanja elektroenergetskih in plinskih podjetij;  

– merjenje zadovoljstva kupcev;  

– redni sestanki;  

– preverjanje klime med zaposlenimi;  

– jasna strategija;  

– opredeljeni procesi, odgovornost in pooblastila;  

– postopek uvajanja informacijskega in komunikacijskega sistema;  

– takojšnje zapiranje pozicij;  

– sistem izterjave;  

– prenehanje prodaje kupcem – neplačnikom;  

– uporaba pravnih sredstev za poplačila terjatev;  

– individualno obravnava velikih kupcev;  

– uvajanje izvršnice kot instrumenta zavarovanja;  

– spremljanje terjatev po starosti, kakovosti in posameznih kupcih. 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., Krško: 

– oblikovana Služba za upravljanje s tveganji;  

– smernice in navodila v procesu izbire novih partnerjev;  

– model za pregled in združevanje tveganj pri trgovanju in prodaji zemeljskega plina; 

– ocenjevanje in razvrščanje partnerjev v bonitetne razrede;  

– pridobivanje podatkov od zunanjih bonitetnih hiš;  

– interni bonitetni model;  

– zavarovane pogodbene obveznosti s partnerji z bančnimi garancijami, poroštvi matičnih 

poslovnih partnerjev, predplačili ali depoziti, menicami, izvršnicami in z zavarovanji z 

zalogami;  

– model za spremljanje kreditne izpostavljenosti individualnega partnerja;  

– analize kreditnega tveganja stres-test; izvedeni finančni instrumenti;  

– investiranje v čezmejne prenosne zmogljivosti;  

– metodologija VaR za preverjanje izpostavljenosti tržnemu tveganju;  

– 99–odstotni interval zaupanja z možnostjo zaprtja pozicij v enem dnevu;  

– trgovanje FX z nasprotnimi pozicijami sklenjenih poslov na energetskih trgih;  

– valutne klavzule;  

– kratkoročno zadolževanje;  

– izdani komercialni zapisi s fiksno obrestno mero;  

– celovita informacijska podpora;  

– sprotno spremljanje količinskih odstopanj večine odjemnih in oddajnih mest;  

– komunikacija z odjemalci;  

– modeli za napovedovanje proizvodnje malih in velikih HE ter sončnih elektrarn; 

http://www.energijaplus.si/
http://www.pocenielektrika.si/
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– model za napovedovanje prodaje končnim odjemalcem;  

– modeli za napovedovanje odjema zemeljskega plina;  

– simulacije najverjetnejših sprememb količin glede na trenutne in predvidene tržne razmere; 

– pogodbene klavzule za poravnavo stroškov nastalih zaradi prekomernih količinskih 

odstopanj;  

– projekcije denarnih tokov za določeno obdobje vnaprej;  

– likvidnostne rezerve v obliki odobrenih kreditnih linij pri različnih poslovnih bankah; 

– razpršenost finančnih obveznosti;  

– sprotno usklajevanje ročnosti terjatev in obveznosti;  

– omejevanje izpostavljenosti do partnerjev;  

– dosledna izterjava zapadlih terjatev;  

– sistem opominjanja;  

– postopki spremljanja kupcev;  

– vsakodnevno spremljanje podatkov o blokiranih računih in spremembe stanj družb v javno 

dostopnih registrih;  

– napovedovanje morebitnih zamud plačil s statističnimi kazalniki;  

– kratkoročna posojila;  

– omejevanje maksimalnih pozicij danih finančnih instrumentov;  

– zdrava organizacijska klima;  

– stalna strokovna rast zaposlenih; 

– zagotavljanje stimulativnih delovnih razmer; 

– kakovostno komuniciranje z zaposlenimi in med njimi; 

– dokumentiranost delovnih procesov in internega znanja; 

– jasno opredeljeni cilji nedvoumno določene vloge; 

– jasno razmejene odgovornosti in pooblastila oseb; 

– kodeksi in pravilniki; 

– revizijske sledi; 

– omejevanje oziroma nadzorovanje dostopa do podatkov in rezultatov obdelav; 

– medsebojna integriranost posameznih podsistemov; 

– zagotavljanje neprekinjene razpoložljivosti IT storitev; 

– zagotavljanje zmožnosti obnove sistemov v primeru katastrofalnega dogodka; 

– dobro definirana pogodbena določila;  

– standardne krovne pogodbe EFET ali ISDA;  

– spremljanje dogajanja na ključnih trgih;  

– pospešeno pridobivanje trgovalnih licenc;  

– sodelovanje s posameznimi agencijami.  

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.: 

– sodelovanje z regulatornimi organi v procesu priprave aktov;  

– sistematično spremljanje okolja in pravočasno odzivanje;  

– iskanje novih tržnih priložnosti;  

http://www.energetika-lj.si/
http://www.energetika-lj.si/
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– širitev dejavnosti na druge trge;  

– sklepanje dolgoročnih pogodb z velikimi odjemalci;  

– obvladovanje stroškov;  

– svetovanje odjemalcem;  

– dolgoročni odnosi z dobavitelji;  

– aktivno spremljanje nabavnih cen goriva in sprotno prilagajanje prodajnih cen; 

– pripravljenost vršnih virov;  

– kvalitetno vzdrževanje naprav in omrežja;  

– tehnološki informacijski sistemi;  

– zavarovalna pogodba;  

– varovanje informacijskih virov;  

– varnostni pregledi;  

– predvideni ukrepi za odpravo motenj;  

– urejeno strežniško okolje;  

– sistematično delo s ključnimi kadri;  

– stalno izobraževanje;  

– razvoj kadrov;  

– zdravo delovno okolje;  

– Služba varnosti pri delu;  

– stalna prisotnost gasilske službe;  

– izdelana ocena ogroženosti in načrta varovanja;  

– varnostni načrt;  

– zagotavljanje pozitivnega poslovanja;  

– usklajevanje ob sočasnih posegih;  

– načrtovanje pokritja investicijskih naložb;  

– najem dolgoročnih posojil;  

– načrtovanje potreb po likvidnostnih sredstvih;  

– spremljanje in preverjanje kupcev;  

– preverjanje bonitet;  

– sprotna izterjava; 

– oblikovanje popravkov terjatev; 

– spremljanje denarnih trgov; 

– analiziranje obrestnih mer; 

– terminske pogodbe.  
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Finančni kazalniki za leto 2012 

Naziv družbe 
ROE  v 

% 

ROA  v 

% 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

Dodana vrednost 

na zaposlenega v 

evrih 

KGP KCP SČDP 

Delež 

kapitala v 

virih 

ELES 1,31 0,88 32.610.203 114.016,77 1,0702 1,0373 0,0366 0,6241 

SODO 52,00 2,82 3.754.049 180.383,67 0,0300 1,0084 0,0075 0,0597 

Elektro Celje 4,20 2,93 24.858.832 69.412,02 1,1181 1,1296 0,1098 0,7081 

Elektro Gorenjska 1,91 1,33 12.161.879 83.437,40 1,0881 1,1294 0,0756 0,6904 

Elektro Ljubljana 1,90 1,13 30.086.257 66.574,89 1,0718 1,0532 0,0533 0,5990 

Elektro Maribor 3,01 2,14 26.261.442 66.338,83 1,0901 1,1050 1,1022 0,7276 

Elektro Primorska 2,20 1,56 14.060.079 62.361,04 1,0913 1,0747 0,0606 0,7169 

Gorenjske elektrarne 1,28 1,17 1.498.523 82.921,91 1,0520 1,0426 0,0450 0,8771 

Holding Slovenske elektrarne 4,39 3,02 44.976.583 560.680,76 1,0338 1,0285 0,0221 0,6441 

Dravske elektrarne Maribor 1,35 13,12 23.889.670 141.870,63 1,1145 1,7609 0,0976 0,9669 

Soške elektrarne Nova Gorica 3,78 2,69 18.397.352 203.365,98 1,3071 1,2320 0,1653 0,7255 

Termoelektratna Šoštanj 8,66 3,16 60.476.250 180.996,11 1,1484 1,1407 0,1229 0,3316 

GEN energija 3,54 2,87 16.103.897 3.261.859,42 1,1171 1,1092 0,0777 0,7905 

Termoelektrarna Brestanica 2,80 2,57 4.840.483 74.271,44 1,0571 1,0919 0,0901 0,9213 

Savske elektrarne Ljubljana 0,38 0,37 6.132.818 82.861,68 0,9444 1,0384 0,0409 0,9855 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi 0,48 0,46 6.021.452 252.741,00 1,0997 1,1272 0,1190 0,9788 

Nuklearna elektrarna Krško 0 0 62.446.186 157.291,82 1,0013 1 0 0,8709 

E3 -14,20 -4,05 -771.440 29.011,12 0,9802 0,9799 -0,0162 0,2951 

ECE 13,44 3,43 1.001.801 56.940,88 1,0036 1,0069 0,0089 0,2537 

Elektro Gorenjska Prodaja -49,39 -16,34 -1.870.632 -32.568,67 0,9512 0,9541 -0,0483 0,2629 

Elektro Energija 39,91 4,46 3.571.476 110.100,46 1,0075 1,0077 0,0071 0,1298 

GEN-I 35,86 6,80 15.570.967 86.444,30 1,0071 1,0145 0,0095 0,1860 

Elektro Maribor Energija Plus 12,38 4,92 1.978.199 73.811,15 1,0122 1,0171 0,0160 0,4309 

Interenergo 5,83 2,01 1.035.241 104.155,02 1,0024 1,0001 0,0051 0,3051 

JP Energetika Ljubljana 1,45 1,17 10.112.926 67.809,53 1,0222 1,0260 0,0208 0,7997 

Petrol Energetika 8,39 4,02 4.591.891 69.885,24 1,0298 1,0238 0,0194 0,4809 





Priloga 14 

 

Finančni kazalniki za leto 2013 

Naziv družbe 
ROE  v 

% 

ROA  v 

% 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

Dodana vrednost 

na zaposlenega v 

evrih 

KGP KCP SČDP 

Delež 

kapitala v 

virih 

ELES 2,50 1,54 37.528.617 117.766,42 1,0713 1,0630 0,0687 0,6135 

SODO 46,62 3,12 4.489.074 191.627,26 1,0086 1,0102 0,0091 0,0730 

Elektro Celje 3,06 2,14 24.095.480 73.331,78 1,1265 1,0946 0,0803 0,7111 

Elektro Gorenjska 2,33 1,60 12.060.135 87.776,58 1,1575 1,1071 0,0873 0,6838 

Elektro Ljubljana 0,30 1,81 33.262.124 78.278,53 1,1378 1,1031 0,0804 0,6094 

Elektro Maribor 3,16 2,28 26.401.798 69.500,82 1,1175 1,1093 0,0951 0,7353 

Elektro Primorska 3,10 2,22 15.350.085 67.683,16 1,1301 1,1121 0,0857 0,7114 

Gorenjske elektrarne 4,74 4,18 2.274.480 110.987,81 1,0799 1,0787 0,0734 0,8861 

Holding Slovenske elektrarne 1,57 1,11 17.864.062 870.360,58 1,0672 1,0668 0,0099 0,7781 

Dravske elektrarne Maribor 2,19 2,13 26.326.476 136.469,80 1,2154 1,2280 0,1655 0,9762 

Soške elektrarne Nova Gorica 4,32 3,19 19.707.831 210.334,08 1,3104 1,2603 0,1838 0,7523 

Termoelektratna Šoštanj 0,45 0,16 29.495.305 107.797,53 1,0101 1,0076 0,0083 0,3660 

GEN energija 3,78 3,03 16.901.361 3.176.531,75 1,1118 1,1110 0,0869 0,8134 

Termoelektrarna Brestanica 2,10 1,96 4.982.595 82.426,43 1,0729 1,0887 0,0821 0,9433 

Savske elektrarne Ljubljana 0,34 0,66 6.812.828 91.843,70 0,9511 1,0333 0,0341 0,9802 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi 0,83 0,82 8.270.197 295.696,00 1,2019 1,2172 0,1563 0,9899 

Nuklearna elektrarna Krško 0,06 0,05 60.797.894 151.333,09 1,0017 1,0014 0,0014 0,8648 

E3 30,20 10,51 3.862.941 152.210,70 1,0446 1,0448 0,0427 0,4008 

ECE 15,00 3,57 1.095.780 62.372,57 1,0078 1,0101 0,0086 0,2584 

Elektro Gorenjska Prodaja 17,88 3,38 712.845 65.319,65 1,0099 1,0110 0,0122 0,1432 

Elektro Energija 13,83 1,86 1.845.801 75.374,96 1,0039 1,0039 0,0035 0,1386 

GEN-I 11,91 2,58 7.362.683 81.883,46 1,0038 1,0027 0,0048 0,2276 

Elektro Maribor Energija Plus 8,86 3,93 1.568.732 73.542,55 1,0026 1,0059 0,0131 0,4548 

Interenergo -13,37 -4,38 -2.009.816 94.329,53 1,0025 0,9862 -0,0132 0,3375 

JP Energetika Ljubljana 2,79 2,21 13.033.353 76.823,49 1,0579 1,0518 0,0432 0,7867 

Petrol Energetika 11,92 5,72 5.975.645 74.810,21 1,0390 1,0384 0,0339 0,4783 
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Finančni kazalniki za leto 2014 

Naziv družbe 
ROE  v 

% 

ROA  v 

% 

Enostavni 

denarni tok 

v evrih 

Dodana vrednost 

na zaposlenega v 

evrih 

KGP KCP SČDP 

Delež 

kapitala v 

virih 

ELES 2,94 1,75 41.432.151 125.729,55 1,0767 1,0885 0,0783 0,5825 

SODO 35,24 2,76 4.609.622 200.968,20 1,0098 1,0104 0,0091 0,0828 

Elektro Celje 4,77 3,36 28.057.905 77.076,61 1,1558 1,1415 0,1222 0,7286 

Elektro Gorenjska 3,38 2,32 13.505.999 90.322,20 1,1871 1,1603 0,1240 0,6864 

Elektro Ljubljana 1,76 0,95 31.929.893 74.590,42 1,0171 1,0124 0,0086 0,5440 

Elektro Maribor 3,86 2,80 28.250.519 69.768,33 1,1564 1,1488 0,1147 0,7422 

Elektro Primorska 2,06 1,49 14.253.096 65.753,36 1,0929 1,0716 0,0581 0,7369 

Gorenjske elektrarne 5,82 5,15 2.387.511 117.539,48 1,1140 1,1250 0,1088 0,8850 

Holding Slovenske elektrarne 13,03 10,40 142.235.152 818.709,72 1,0809 1,0767 0,1073 0,8263 

Dravske elektrarne Maribor 1,59 1,55 23.533.757 128.318,13 1,1368 1,1604 0,1171 0,9662 

Soške elektrarne Nova Gorica 3,66 2,81 18.129.157 195.940,19 1,2968 1,2544 0,1719 0,7837 

Termoelektratna Šoštanj -18,95 -6,14 691.266 51.964,38 0,6856 0,6833 -0,4673 0,2844 

GEN energija 4,13 3,36 18.631.512 3.168.458,47 1,1116 1,1302 0,1010 0,8142 

Termoelektrarna Brestanica 4,48 4,21 5.307.963 92.212,44 1,2044 1,2192 0,1598 0,9358 

Savske elektrarne Ljubljana 1,37 1,33 8.636.667 113.360,99 1,0613 1,1246 0,1179 0,9565 

Hidroelektrarne na Spodnji Savi 1,13 1,15 9.434.152 303.951,33 1,2731 1,2782 0,1934 0,9758 

Nuklearna elektrarna Krško 0,59 0,56 67.043.336 161.447,88 1,0140 1,0133 0,0132 0,9120 

E3 10,33 4,50 1.933.640 101.165,90 1,0238 1,0271 0,0238 0,4739 

ECE 31,49 8,06 2.652.019 112.970,70 1,0275 1,0300 0,0241 0,3363 

Elektro Gorenjska Prodaja 17,56 3,02 729.047 63.917,14 1,0128 1,0147 0,0137 0,2061 

Elektro Energija -80,33 -8,36 -6.443.895 -23.738,62 0,9864 0,9861 -0,0142 0,0657 

GEN-I 16,89 3,51 9.776.324 102.397,29 1,0064 1,0068 0,0065 0,2110 

Elektro Maribor Energija Plus 9,83 4,56 2.074.699 90.389,58 1,0181 1,0199 0,0162 0,4718 

Interenergo -30,56 -10,20 -4.835.420 100.135,55 1,0025 0,9654 0,0332 0,3305 

JP Energetika Ljubljana -0,23 -0,18 12.280.087 57.180,45 1,0029 0,9879 -0,0040 0,8084 

Petrol Energetika 11,68 5,11 5.750.031 74.394,47 1,0426 1,0427 0,0363 0,5546 



 

 

 


