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III 

POVZETEK 

S sprejetjem strategije upravljanja kapitalskih naložb države leta 2015 smo v Sloveniji dobili 

prvi dokument, ki je konkretiziral finančne cilje in strateška merila za družbe v državni lasti. 

Omenjeni dokument predstavlja temelj za aktivno lastništvo, s katerim želi država doseči 

uravnotežen, stabilen in trajnostni gospodarski razvoj. Skozi delo bomo spoznali, kaj je 

korporativno upravljanje družb v državni lasti, proučili smernice OECD za korporativno 

upravljanje družb v državni lasti in strategijo upravljanja kapitalskih naložb države ter 

analizirali nekatere finančne kazalnike in merila strateških naložb države. Skušali bomo 

ugotoviti, kako uspešno je upravljanje strateških naložb države. Pomembno dejstvo je, da 

strateške naložbe poleg gospodarskih ciljev zasledujejo tudi razvojne in druge cilje, predvsem 

izvajanje posameznih javnih služb.  

Ključne besede: strateške naložbe, korporativno upravljanje, finančni in nefinančni cilji, 

analiza upravljanja, smernice OECD. 

SUMMARY 

The State Assets Management Strategy, adopted in 2015, was the first document in Slovenia 

to specify financial objectives and strategic criteria for state-owned enterprises. The document 

serves as the foundation for active state ownership with which the state wishes to pursue a 

balanced, stable and sustainable economic development. Our study will look at corporate 

governance of state-owned enterprises, examine the OECD Guidelines on Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises and the State Assets Management Strategy, and 

analyse various fiscal indicators as well as some other criteria for strategic assets. Our purpose 

will be to determine the performance of strategic assets. An important factor to acknowledge 

is that, in addition to economic objectives, strategic assets also pursue developmental and 

other objectives, particularly in regard to the provision of individual services of general 

economic interest.  

Keywords: strategic assets, corporate governance, financial and non-financial objectives, 

governance analysis, OECD Guidelines. 
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1 

1 UVOD 

Namen magistrske naloge je proučiti izvajanje strategije upravljanja državnega premoženja 

strateških naložb države v obdobju 2012-2017 za zadnjih 6 let, za katere imamo javno 

dostopne podatke.  

1.1 Predstavitev raziskovalnega problema 

Gospodarske družbe v državni lasti (v nadaljevanju GDD) imajo pomembno vlogo v 

gospodarstvu. OECD ocenjuje, da predstavljajo gospodarske družbe v državni lasti v 

energetskem in transportnem sektorju okoli 40 odstotkov vseh gospodarskih družb in skupaj 

okoli 43 odstotkov vseh delovnih mest v gospodarskih družbah (Evropska komisija 2016a, 1, 

po OECD 2011). V Evropi je delež GDD v nekaterih državah članicah velik, kot na primer na 

Poljskem, Hrvaškem, Romuniji in Sloveniji. Velik delež pa predstavljajo tudi v Franciji, Italiji 

in na Švedskem (Evropska komisija 2016a, 1). 

GDD imajo močan vpliv tudi v globalnem smislu. Delež GDD se je po podatkih Fortune 

Global 500 z 9 odstotkov leta 2005, v letu 2014 povečal na 23 odstotkov, in to predvsem na 

račun Kitajske, če gledamo na število podjetij, saj njihov delež predstavlja v letu 2014 15 

odstotkov (Price Waterhouse Coopers 2015, 6). 

Po podatkih OECD (2017, 124) je imela država sredi leta 2017 v neposredni, popolni ali delni 

lasti preko 100 podjetij. Po navedbah Bratančič in Kapitanovič (2016) slovenska gospodarska 

podjetja pogosto zaostajajo za konkurenti v zasebni lasti. Prihodki družb z državnim 

lastništvom so v letu 2016 upadli z 7,5 odstotka na 18,5 milijarde evrov, vsa slovenska 

podjetja pa so okrepila svoje prihodke s 3,31 milijarde na 81,78 milijard evrov. Vzrok za 

slabše poslovanje državnih podjetij je napačno usmerjanje državnih podjetij, saj se 

osredotočajo namesto na dobiček na »kupovanje« socialnega miru. 

Slovenija je leta 2015 dobila prvo Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države (v 

nadaljevanju OdSUKND). Ta odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2015, predstavlja 

osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim upravljavcu naložb države, drugim 

delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju 

družb v državni lasti. Uspešnost poslovanja gospodarskih družb v državni lasti pomeni tudi 

stabilen, uravnotežen, trajnostni gospodarski razvoj in s tem zagotavljanje stabilne dolgoročne 

blaginje prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Ključni cilj upravljanja kapitalskih 

naložb je ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v višini 8 odstotkov na knjigovodsko 

vrednost kapitala leta 2020. Za leto 2015 je ciljna donosnost 5,9-odstotna, 6,3-odstotna za leto 

2016 in 7,1-odstotna za leto 2017 (OdSUKND, 35). 

OdSUKND, ki ga je sprejel Državni zbor RS, je s strategijo kapitalske naložbe država 

razvrstila med strateške, pomembne in portfeljske. Strateške naložbe predstavljajo družbe, ki 
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izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli. Te 

družbe skrbijo za širši družbeni interes in dostopnost javnosti do storitev pod enakimi pogoji. 

V družbah, ki so opredeljene kot strateške, država ohrani ali pridobi vsaj 50-odstotni delež + 1 

delnico. 

V tej magistrski nalogi bomo analizirali uspešnost strateških naložb države, saj so v to 

skupino vključena podjetja, ki naj bi na podlagi strategije skrbela za širši družbeni interes in 

dostopnost javnosti do storitev pod enakimi pogoji. 

OECD (2018, 15) navaja, da je država, ki upravlja z lastniškimi pravicami nad gospodarskimi 

družbami v državni lasti, odgovorna interesu javnosti. Država kot lastnica gospodarskih družb 

ima na eni strani fiduciarne dolžnosti kot lastnica delnic, na drugi strani pa odgovornost do 

državljanov. Pod pojmom fiduciarne dolžnosti razumemo kombinacijo dolžnosti skrbnosti in 

lojalnosti. Dolžnost skrbnosti zavezuje člane nadzornih odborov, da se odločajo na podlagi 

dobre informiranosti, v dobri veri in kot dober gospodar (OECD 2018, 60), zato je potrebno, 

da država upošteva visoke standarde za transparentno in odgovorno upravljanje, ki je v 

javnem interesu. 

OECD (2015a, 3) v Smernicah za korporativno upravljanje družb v državni lasti priporoča 

vladam, kako v družbah v državni lasti zagotoviti, da delujejo učinkovito, transparentno in 

odgovorno. Vsebina prenovljenih smernic pokriva sedem poglavij. Za potrebe naše 

magistrske naloge bomo analizirali prvi dve: 

− Utemeljenost za državno lastništvo. 

V tej postavki smernice narekujejo, da mora država pri upravljanju svojega premoženja 

delovati v interesu javnosti. Previdno mora oceniti in razkriti podatke, ki upravičujejo 

državno lastništvo, kar mora periodično obnavljati. 

− Vloga države kot lastnice.  

V tej postavki smernice narekujejo, da mora država delovati kot obveščena in aktivna 

lastnica. Dolžna je sprejeti jasno in dosledno lastniško politiko, ki bo zagotavljala 

pregledno in odgovorno upravljanje družb v državni lasti s potrebno visoko stopnjo 

strokovnosti in učinkovitosti. 

OECD (2015c, 2) navaja, da želi slovenska vlada zmanjšati javni dolg in okrepiti javne 

finance, zato bo nadaljnji napredek na področju korporativnega upravljanja podjetij in 

privatizacije precejšnjega portfelja družb v državni lasti ključnega pomena. Boljše 

korporativno upravljanje lahko poveča vrednost podjetij, ki so v procesu privatizacije in 

komercialno uspešnost tistih, ki ostajajo v državni lasti. 

V Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je kot temeljni cilj 

družbe s kapitalsko naložbo države zapisano maksimiziranje vrednosti družbe ter ustvarjanje 

čim višjega donosa za lastnike, če iz zakona ali akta o ustanovitvi ne izhaja drugače. Poleg 

temeljnega cilja družbe zasledujejo tudi druge cilje, ki jih za posamezno družbo opredeljuje 
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zakon oziroma akt o ustanovitvi (SDH 2017a, 12). 

Med strateške naložbe so s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) 

uvrščene družbe, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z 

naravnimi monopoli s ciljem, da te čim bolj uspešno ekonomsko izkoriščajo. V to skupino so 

uvrščeni tudi operaterji javnih omrežij, ki so ključnega pomena za varnost in zanesljivost 

oskrbe gospodarstva in prebivalstva. Te družbe skrbijo za širši družbeni interes in dostopnost 

javnosti do storitev pod enakimi pogoji. Strateške naložbe so naložbe, s katerimi država poleg 

gospodarskih dosega tudi razvojne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih 

služb, pri katerih se ne zasleduje zgolj poslovni, temveč širši družbeni interes (SDH 2017b, 

8). 

Za uspešnost družb v državni lasti so tako kot v ostalih družbah in podjetjih pomembni tako 

finančni kot nefinančni kazalniki. V analizo uspešnosti strateških naložb države bomo tako 

vključili javno dostopne finančne kazalnike (ROE, ROA, EBITDA, EBIT, dodano vrednost 

na zaposlenega), za določene strateške naložbe1 pa raziskali tudi druge nefinančne cilje 

družbe.  

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti izvajanje strategije upravljanja državnega premoženja 

strateških naložb v obdobju 2012-2017 za zadnjih 5 let, za katere imamo javno dostopne 

podatke.  

Cilji magistrske naloge: 

− proučiti domačo in tujo literaturo s področja korporativnega upravljanja družb v državni 

lasti, 

− opredeliti in analizirati mednarodno in domačo pravno podlago, ki ureja upravljanje 

državnega premoženja (kapitalskih naložb države), 

− proučiti domačo in tujo literaturo s področja naložb države s poudarkom na strateških 

naložbah države, 

− za obdobje 2012-2017 analizirati finančne kazalce o uspešnosti strateških naložb države: 

strukturo kapitala, dobičkonosnost kapitala in sredstev (ROE, ROA), dobičkonosnost 

prihodkov (EBITDA, EBIT), dodano vrednost na zaposlenega, 

− za obdobje 2012-2017 izvesti primerjavo uspešnosti poslovanja strateških naložb države 

z izbranimi primerljivimi družbami glede na panogo (ROE, ROA, EBITDA, EBIT, 

dodana vrednost na zaposlenega), 

− za obdobje dveh let (2015-2016) izvesti primerjavo uspešnosti poslovanja strateških 

naložb države in njenih pričakovanj (ugotavljanje statistično značilnih razlik med 

 
1 Luka Koper, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., SID banka, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Elektro 

Ljubljana, d. d. 
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pričakovanim in dejanskim ROE za leto 2015 in 2016), 

− za obdobje 2016-2017 analizirati nefinančne cilje pri strateških naložbah države, kot so 

Luka Koper, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., SID banka, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., 

Elektro Ljubljana, d. d. 

− oblikovati priporočila za morebitne spremembe zakonodaje in izboljšave v praksi. 

1.3 Raziskovalna vprašanja in metode raziskovalnega dela 

Oblikovali smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

− RV1: Kakšna je finančna uspešnost družb v letih 2012-2017 v lasti države, ki izvajajo za 

državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z 

namenom njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe 

države), če finančni kazalec ROE primerjamo z izbranimi primerljivimi družbami glede 

na panogo?  

− RV2: Kakšna je finančna uspešnost družb v letih 2012-2017, ki izvajajo za državo 

pomembne infrastrukturne naloge in ki razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom 

njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države), če 

finančni kazalec dodana vrednost na zaposlenega primerjamo z izbranimi primerljivimi 

družbami glede na panogo? 

− RV3: Kakšna je razlika med pričakovanim ROE in dejanskim ROE v letih 2015, 2016 pri 

družbah v lasti države, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in 

razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim bolj uspešnega 

ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države)?  

− RV4: Kakšni so nefinančni cilji pri posamezni strateški naložbe države ter v kakšnem 

razmerju so s temeljnim ciljem upravljanja in kako jih vrednotiti v praksi skozi kriterij 

dobrega upravljanja družbe v državni lasti? 

Pregledali bomo tudi posamezne mednarodne in domače pravne podlage, ki urejajo 

upravljanje državnega premoženja (V teoretičnem delu magistrske naloge bomo uporabili 

metodo deskripcije, kjer bomo opredelili in opisovali posamezne temeljne pojme, kot so 

korporativno upravljanje, strategija upravljanja državnega premoženja, strateške, pomembne 

in portfeljske naložbe ipd. kapitalskih naložb države) in uporabili metodo sinteze, kjer bomo 

posamezne dele teoretičnega dela združevali v celovit pregled ureditve s področja izvajanja 

strategije upravljanja državnega premoženja, s poudarkom na strateških naložbah. 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo uporabili kvantitativno metodo, saj bomo s 

pomočjo sekundarnih statističnih podatkov2 analizirali uspešnost družb v lasti države, ki 

izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z 

namenom njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe 

 
2 Osredotočili se bomo na letna poročila teh družb, objavljena in dostopna na GVIN.com. 
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države). Zanimali nas bodo finančni kazalci, kot sta ROE in dodana vrednost na zaposlenega 

teh družb, in sicer v letih 2012-2017. Za določene strateške naložbe države bomo analizirali 

tudi nefinančne cilje (obdobje 2012-2016). Pridobljene podatke bomo analizirali v 

programskem orodju SPSS 23.0. – kjer bomo uporabili univariatno in bivariatno metodo 

obdelave podatkov. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Omejitve naloge: 

− omejili se bomo na družbe v lasti države (24 družb), ki izvajajo za državo pomembne 

infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim 

bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države), 

− analizirali bomo dva finančna kazalca iz prve alineje opisanih družb: ROE ter dodano 

vrednost na zaposlenega, in sicer v letih 2012-2017, 

− pri petih3 družbah v lasti države iz prve alineje opisanih družb bomo analizirali tudi 

nefinančne cilje (obdobje 2016-2017), 

− rezultati analize naloge bodo odvisni od točnosti in ažurnosti javno dostopnih podatkov. 

 
3 Luka Koper, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., SID banka, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Elektro 

Ljubljana, d. d. 
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2 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, KAPITALSKE NALOŽBE IN USPEŠNOST 

GOSPODARSKIH DRUŽB 

Obstajajo različni slovenski prevodi za angleški izvirnik (ang. corporate governance). Bohinc 

(2016) uporablja v svojem delu izraz »korporativno upravljanje«, Zajc in Gerželj (2004, 37) 

prevajata izraz kot »vodenje in obvladovanje družbe«, Djokić (2013, 207–229) pa uporablja 

izraz »korporacijsko upravljanje«. V zadnjih nekaj letih se skozi vzpostavljanje pravnega 

okvira in javne razprave upravljanja naložb v državi lasti v slovenskem prostoru najbolj 

uporablja izraz korporativno upravljanje.  

2.1 Opredelitev korporativnega upravljanja, zgodovina in razvoj 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006) iz leta 2006 opredeljuje 

gospodarsko družbo kot pravno osebo, ki opravlja pridobitno dejavnost in je organizirana kot 

osebna ali kapitalska družba. Kapitalsko družbo pa opredeljuje kot družbo z omejeno 

odgovornostjo, delniško družbo, komanditno delniško družbo in evropsko delniško družbo. 

Samega pojma korporacija slovenska zakonodaja ne pozna. 

Jovanovič in Bratina (2016, 8) korporativno upravljanje opredeljujeta:  

Kot skupek pozitivne zakonodaje (kongentne in dispozitivne), na njej utemeljeni in sprejeti 

(dobri) praksi skozi avtonomna pravna pravila (kodekse), z upoštevanjem samoregulative (statuti, 

družbene pogodbe ...) posameznih gospodarskih subjektov in njihove avtonomne prakse pri 

delovanju. Na splošno gledano pa predstavlja korporativno upravljanje odnos in razmere med 

organi v gospodarski družbi (interno delovanje) in zunanji odziv gospodarske družbe in njunih 

organov do deležnikov (eksterno delovanje).  

Evropska unija (Evropska komisija 2011a, 2) pojem korporativnega upravljanja povzema po 

Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD). Opredeljuje ga kot 

skupek odnosov med poslovodstvom, nadzornim svetom ali upravnim odborom, imetnikom 

deležev in drugimi deležniki. Korporativno upravljanje določa strukturo, s katero se določijo: 

− cilji družbe, 

− sredstvo za dosego ciljev in 

− nadzor uspešnosti delovanja. 

Bohinc (2010, 26) navaja, da je sam pojem korporativnega upravljanja relativno nov v pravni 

disciplini. V pravnem jeziku naj bi se uveljavil šele pred kratkem. Teorija razlikuje med ožjim 

in širšim pomenom korporativnega upravljanja, ožje pa ga lahko razumemo kot odnose med 

managementom in nadzornim odborom kot upravljavskima strukturama. Širša definicija 

vključuje odnose med družbo in delničarji. Tu so mišljeni tudi zunanji, ne le notranji odnosi, 

kot recimo vse teme, ki jih izpostavijo delničarji glede institucionalnih investitorjev, funkcije 

skupščine in povezanosti družbe s finančnimi trgi. 
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Pomembnost učinkovitega korporativnega upravljanja se kaže tudi v njegovih načelih, saj 

mora okvir korporativnega upravljanja omogočiti sodelovanje vsem delničarjem, tudi 

manjšinskim in tujim, jih ščititi in jim zagotoviti nepristransko obravnavno. Promovirati mora 

učinkovite in pregledne trge ter efektivno razporejanje virov. Potrebna je tudi konsistentnost s 

splošnimi načeli pravne države, ki je podprta z učinkovitim nadzorom in izvajanjem. Uspešno 

korporativno upravljanje mora zagotavljati tudi delniški trg, in to na način, ki bo prispeval k 

spodbudnemu okolju za investicije. Skozi zakonodajo ali z medsebojnimi dogovori mora 

delničarjem priznavati pravice in med družbami in delničarji spodbujati aktivno sodelovanje 

za ustvarjanje premoženja, delovnih mest in vzdržnega financiranja družb, kajti pravočasno in 

pravilno objavljanje podatkov v vseh pomembnih zadevah družbe, vključno s finančno 

situacijo, uspešnostjo, lastništvom in nadzorom nad družbo predstavljata pomembni načeli 

korporativnega upravljanja. Ne nazadnje pa mora korporativno upravljanje zagotavljati 

strateško vodenje družbe z učinkovitim nadzorom nadzornega odbora nad menedžmentom, ki 

je odgovorno do družbe in delničarjev (OECD 2015b). 

Namen načel OECD, ki so zapisana v uvodu, je izboljšanje razporejanja kapitalskih tokov in 

utrjevanja zaupanja vlagateljev, s čimer se zasledujejo širši ekonomski cilji. Piscem zakonov 

naj bi predvsem pomagala oceniti in izboljšati regulatorni, pravni in instucionalni okvir 

korporativnega upravljanja, s čimer naj bi dosegli rast, finančno stabilnost družb in poslovno 

učinkovitost. Poslovno rast in dolgoročno vzdržno poslovanje se lahko doseže s preglednim in 

razumljivim sistemom korporativnega upravljanja, kar družbi lahko olajša dostop do virov 

financiranja na kapitalski trgih (OECD 2015b, 9). 

Začetki korporativnega upravljanja segajo v leto 1932 v Združene države Amerike. Takrat sta 

namreč Berle in Means ugotovila, da lastniki velikih podjetij prepuščajo vodenje 

strokovnjakom – menedžerjem. Dokazala sta, da prihaja do ločene lastninske in poslovodske 

funkcije znotraj podjetij (Bohinc 2010, 46). Bajuk idr. (2003, 8) poudarjajo, da lastniki niso 

imeli nikakršnih znanj oziroma interesov, da bi vodili družbo. Njihov interes je bil usmerjen 

predvsem v materialne koristi. 

Zajc in Geržej (2004, 43) ugotavljata, da z ločevanjem funkcije, torej z ločitvijo lastništva in 

upravljanja, nastajajo zastopniški stroški. V primeru gospodarskih družb se lahko pojavi 

problem med zastopnikom in zastopanim predvsem takrat, ko agent (uprava in/ali nadzorni 

svet) maksimizira/ta svojo lastno korist oz. zadovoljstvo na podlagi pooblastila principala 

(delničarji). Preko formalnih in neformalnih pravil ali institucij (npr. s pogodbo, z nadzorom) 

lahko principal motivira agenta, da bo deloval v njegovem interesu, z njegovim nadzorom in z 

ureditvijo medsebojnega razmerja (med agentom in principalom) pa v vsakem primeru 

nastanejo stroški zastopniškega razmerja. 
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2.2 Korporativno upravljanje družb v državni lasti 

Evropska komisija (2016b, 7, po OECD 2011) ugotavlja, da podjetja v državni lasti igrajo 

pomembno vlogo pri premoženju in zaposlitvi v razvijajoči ekonomiji. Družbe v državni lasti, 

kjer ima država večinski delež (čez 50 odstotkov) štejejo več kot 2 trilijona ameriških dolarjev 

premoženja in zaposlujejo več kot 6 milijonov ljudi v OECD državah članicah. Te številke bi 

bile še večje, če bi bile vključene tudi družbe, kjer ima država manjšinske deleže (deleži v 

podjetju med 10 in 50 odstotkov). Leta 2013 je bilo 10 odstotkov od 2000 največjih globalnih 

podjetij uvrščenih na lestvico Forbes 2000 v državni lasti. Delež pa bi znašal tudi 20 

odstotkov, če bi vključili tudi manjšinske deleže družb (med 10 in 50 odstotkov) v državni 

lasti (Evropska komisija 2016a, 7 v: Cló, Ferraris in Florio 2015). 

Evropska komisija navaja, da je po podatkih OECD v Sloveniji knjigovodska vrednost 

premoženja družb v večinski državni lasti (delež čez 50 odstotkov) in družb v manjšinski 

državni lasti4 v primerjavi z BDP ena izmed največjih v Evropi (Evropska komisija 2016b, 91 

v: Evropska komisija 2016a). Če primerjamo družbe v večinski državni lasti (kjer delež 

države znaša čez 50 odstotkov) ima Slovenija najvišji delež oziroma drugi najvišji delež v 

primerjavi z družbami v državni lasti z manjšinjskimi deleži (kjer delež države znaša med 10 

in 50 odstotki). V obeh primerih pa je delež z vidika zaposlovanja tretji najvišji. Država je 

največji zaposlovalec, upravljavec premoženja in korporativni lastnik dolga (ang. corporate 

debt holder). Državna kontrola v Sloveniji je izkazana v več smereh – neposredno skozi 

centralizirani managerski sklad (Slovenski državni holding), delno neposredno skozi občine 

ali druge državne sklade (na primer pokojninski sklad KAD) in posredno skozi DUTB, banke, 

zavarovalnice in ostala finančna podjetja (Evropska komisija, 2016b, 91). 

Evropska komisija (2016b, 91) navaja, da so v primerjavi med sebi enakimi (ang. compared 

to their peers) in z drugimi CEE državami in družbami v privatni lasti v Sloveniji družbe v 

večinski in manjšinski državni lasti manj dobičkonosne in manj učinkovite v razporejanju 

svojih resursov. V letu 2013 je bila profitabilnost družb v večinski in manjšinski državni lasti 

v smislu finančnega kazalnike ROE5 in ROCE6 nižja kot v družbah v privatnem lastništvu 

(domačem ali tujem). V primerjavi z družbami z večinskim ali manjšinskim državnim 

lastništvom z drugimi CEE državami so slovenska podpovprečna v vseh industrijskih 

sektorjih. Tudi produktivnost delovne sile je v večini sektorjev manjša kot v družbah v 

domači ali tuji lasti, medtem ko so stroški delovne sile na zaposlenega večinoma višji ali 

enaki. To pa nakazuje na nižjo učinkovitost in konkurenčnost družb v večinski ali manjšinski 

državni lasti. 

Po podatkih Evropske komisije se je v Sloveniji bruto konsolidiran javni dolg skoraj 

 
4 V tem primeru se pod manjšinski delež družbe v državni lasti definira delež, tam kjer ima država 

najmanj kontrolni delež (25 odstotkov + 1 delnica) 
5 Donos na kapital 
6 Donos vloženega kapitala 
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početveril, in sicer s 7,9 bilijonov EUR leta 2007 na 30,3 bilijonov EUR ob koncu leta 2014, 

torej iz 22,7 odstotkov na 82,2 odstotka glede na BDP. Več kot eno tretjino tega povišanja (8 

bilijonov EUR oziroma 21 odstotnih točk) je vezanih na stroške kapitalske injekcije, znižanje 

dolga, izdajo garancij in finančnih stroškov za Slovensko slabo banko (DUTB), da sta se 

omogočila prenos in upravljanje slabih kreditov. Negativno je med krizo na javni dolg 

vplivala tudi dokapitalizacija bank v državni lasti. Kot rezultat teh dogodkov je Slovenija tri 

leta zapored (2013-2015) prejemala priporočila, ki so pokrivala več elementov (Evropska 

komisija 2016b, 93): 

− Konsolidacijo lastništva in managementa za državno premoženje z vizijo prodaje 

nepomembnega premoženja. 

− Zagotavljanje profesionalnega managementa za upravljanje pomembnega premoženja 

(vključno z mednarodnimi strokovnjaki, tam, kjer je to potrebno). 

− Urediti, da bo Slovenski državni holding kot centralna managerska enota, ki upravlja z 

državnim premoženjem, funkcionalen. 

− Sprejeti obširno dolgoročno strategijo z jasno klasifikacijo premoženja. 

− Izboljšati korporativno upravljanje družb v državni lasti. 

Slovenija je po navedbah Evropske komisije naredila napredek v naslavljanju teh priporočil. 

Pomemben korak je naredila pri korporativnem upravljanju. V preteklosti so direktno 

lastništvo upravljale različne družbe (SOD, AUKN, KAD) in glede na priporočila Evropske 

komisije leta 2014, je bil SOD preoblikovan v Slovenski državni holding. To je centraliziran 

državni organ s ciljem upravljanja vsega državnega premoženja pod eno strukturo (z nekaj 

izjemami), a tudi z namenom privatizacije nekaj tega premoženja. Napredek je bil narejen tudi 

v prodaji nepomembnega premoženja, pretežno v bančnem sektorju, kjer je bila druga 

največja banka prodana privatnemu investitorju. Lista s petnajstimi podjetji za prodajo je bila 

spisana že v letu 2013 in do februarja 2016 jih je bilo prodanih devet od teh (Evropska 

komisija 2016b, 93). 

Evropska komisija (2016b, 94) kot izziv Sloveniji navaja: 

− implementacijo oz. izvedbo strategije, ki je že sprejeta, 

− prodajo nepomembnega premoženja,  

− dobrega managementa in  

− izboljšavo politike korporativnega upravljanja.  

Država se je zavezala, da bo opravila revizijo odloka strategije upravljanja državnega 

premoženja po prvem letu, v kolikor se v praksi izkaže, da je potrebno nasloviti izzive, ki ob 

sprejetju strategije niso bili znani. Ponoven premislek o strategiji državnega premoženja je 

smiseln tudi pri pregledu vpliva družb v državni lasti na rast, internacionalizacijo in njihovo 

konkurenčnost na trgu. Povezan sistem nadzora nad državnim premoženjem ter profesionalen 

management sta nujna za zagotovitev ločitve funkcije nadzora in lastniške funkcije države. 
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Švedska spodbuja, da družbe v državni lasti velik poudarek namenijo tudi realizaciji 

nefinančnih ciljev. To dokazuje, da so vrednote, kot so spoštovanje okolja, človekovih pravic, 

delovnih pogojev, boj proti korupciji, poslovna etika, enakost spolov in raznolikost visoko na 

lestvici korporativnega upravljanja (Ministry of Finance, Sweden 2014, po Alexius in 

Cisneros Örnberg 2015, 299). 

Pomembnost korporativnega upravljanja družb v državni lasti se kaže tudi v smernicah za 

korporativno upravljanje družb v državni lasti (OECD 2015a, 3), kjer organizacija OECD 

vladam priporoča, kako v družbah v državni lasti zagotoviti, da delujejo učinkovito, 

transparentno in odgovorno, da bodo vzpostavile ustvarjalno gospodarsko rast in razvoj, 

konkurenčne trge ter izboljšale storitve za svoje prebivalce.  

Vsebina prenovljenih smernic pokriva sedem poglavij, in sicer (OECD 2015a): 

− Utemeljenost za državno lastništvo: 

V tej postavki smernice narekujejo, da mora država pri upravljanju svojega premoženja 

delovati v interesu javnosti. Previdno mora oceniti in razkriti podatke, ki upravičujejo 

državno lastništvo, vse to pa mora periodično obnavljati. 

− Vloga države kot lastnice:  

Smernice tu narekujejo, da mora država delovati kot obveščena in aktivna lastnica. 

Dolžna je sprejeti jasno in dosledno lastniško politiko, ki bo zagotavljala pregledno in 

odgovorno upravljanje družb v državni lasti, in to s potrebno visoko stopnjo strokovnosti 

in učinkovitosti. 

− Družbe v državni lasti na tržišču: 

V tej postavki smernice narekujejo, da naj družbe v državni lasti preko pravnega in 

nadzornega okvira zagotavljajo nivo poslovanja, ki temelji na pošteni konkurenci na trgu, 

vse skupaj pa naj bo usklajeno z razlogi za državno lastništvo. 

− Nepristransko obravnavanje delničarjev in drugih investitorjev: 

Smernice narekujejo, da so država in vse družbe v državni lasti dolžne pripoznati vse 

pravice delničarjem. Zagotoviti morajo nepristransko obravnavo in jim omogočiti enak 

dostop do korporativnih informacij. Oblikovati morajo aktivno politiko komunikacije in 

posvetovanja z vsemi delničarji. 

− Odnosi z delničarji in odgovorno poslovanje: 

V tej postavki smernice narekujejo, da mora politika državnega lastništva prepoznati 

odgovornosti, ki jih ima do delničarjev ter v poročilih zapisati odnos do njih. Imeti 

morajo jasno zapisana pričakovanja, ki jih ima država pri svojem poslovanju družb v 

državni lasti. 

− Objavljanje in transparentnost: 

Smernice v tej postavki narekujejo, da morajo družbe v državnem lastništvu spoštovati 

visoke standarde preglednosti, računovodstva, skladnosti poslovanja in revizijskih 

standardov. 

− Odgovornost nadzornikov v družbah v državni lasti: 
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Smernice tu narekujejo, da morajo imeti nadzorniki družb v državni lasti potrebno 

avtoriteto, kompetence in biti nepristranski, da lahko opravljajo svojo funkcijo 

strateškega vodenja in nadzorovanja uprav. Delovati morajo v skladu z integriteto, ki se 

odraža v njihovih odločitvah. 

2.3 Strategija upravljanja kapitalskih naložb in druge pravne podlage 

Slovenija je leta 2015 dobila prvo strategijo upravljanja kapitalskih naložb države 

(OdSUKND). 

2.3.1 Strategija upravljanja kapitalskih naložb države 

Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (v nadaljevalnem besedilu: strategija 

upravljanja) je bil sprejet 13. julija 2015 v Državnem zboru Republike Slovenije na predlog 

Vlade. To je temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo 

države, s katerim država upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu 

in splošni javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države. Hkrati pa je to tudi 

dokument za zagotovitev strokovnega, neodvisnega in učinkovitega upravljanja upravljavca 

kapitalskih naložb države na eni strani in ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih 

naložb od drugih funkcij države, s čimer se preprečuje nasprotje interesov, izkrivljanje 

konkurence na trgih in neenakopravno obravnavo gospodarskih družb na drugi strani. S tem 

naj bi država (lastnica) postavila upravljavcu jasne cilje, na podlagi katerih se merita 

uspešnost in strokovnost upravljanja naložb države in tako skušala zagotoviti ne vpletanje 

politike in drugih interesnih skupin v vsakodnevno vodenje posameznih družb, kar pa seveda 

ne pomeni popolnega umika države iz upravljanja. Cilj je zasledovanje stabilnega, 

uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja ter s tem zagotavljanje stabilne in 

dolgoročne blaginje prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije (OdSUKND, 1). 

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb je ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v 

višini 8 odstotkov na knjigovodsko vrednost kapitala leta 2020. Za leto 2015 je ciljna 

donosnost 5,9-odstotna, 6,3-odstotna za leto 2016 in 7,1-odstotna za leto 2017 (OdSUKND, 

35). 

Strategija upravljanja (OdSUKND, 2) je osnovni akt upravljanja na podlagi Zakona o 

Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS, št. 25/2014). Določa razvrstitev in 

opredelitev naložb na posamezne vrste naložb, opredelitev razvojnih ciljev Republike 

Slovenije tam kjer nastopa kot delničarka ali družbenica družb ter določa strateške cilje, ki jih 

država želi uresničiti z vsako naložbo, opredeljeno kot strateško. Osnovni cilj je povečanje 

vrednosti naložb in zagotavljanje čim večjega donosa. Za naložbe, ki so opredeljene kot 

strateške, pa so v aktih upravljanja določeni tudi morebitni drugi cilji. 
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Nahtigal (2015, 4) navaja, da so za dobro upravljanje podjetij v državni lasti potrebni 

transparentnost, kompetentnost in kakovosten javni sektor. Pogoj za uspešen razvoj zasebnega 

sektorja je dolgoročno, kakovostno in uspešno upravljanje javnega sektorja in javnega 

premoženja, kar je odlika dobro organiziranih družb (Nahtigal 2015, 3). 

Z namenom ločitve funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od njenih drugih funkcij 

ter z namenom preglednejšega in učinkovitejšega upravljanja kapitalskih nalog države je bil z 

Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH, Uradni list RS, št. 105/2012 in 39/2013) 

oblikovan centralni upravljavec kapitalskih naložb države Slovenski državni holding. Z 

zakonom so bili postavljeni jasni cilji na področju upravljanja naložb: zagotavljanje čim 

višjega donosa, povečanje vrednosti naložb in uresničevanje drugih legitimnih strateških 

ciljev (Strojin Štampar 2016, 984). 

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (20. člen 3. odstavka) poudarja tudi neodvisnost 

organov družb s kapitalsko naložbo države. SDH namreč ne sme posegati v neodvisnost 

organov družb, predvsem ne sme posegati v posamezne poslovne in vodstvene odločitve, 

uresničevati pa mora pravice in pristojnosti ter izpolnjevati obveznosti in naloge v skladu z 

zakonom in akti upravljanja. Članom organov družb SDH dovoljuje izražanje mnenj in 

pričakovanj, niso pa ta zavezujoča in ne predstavljajo kršitve tega člena. 

2.3.2 Utemeljenost državnega lastništva za strateške naložbe 

Republika Slovenija upravičenost svojih kapitalskih naložb utemeljuje v Strategiji 

upravljanja. Podlaga so predvsem področne in sektorske strategije (OdSUKND): 

− Izhodišča strategije pametne specializacije.  

− Slovenska industrijska politika, 

− Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020.  

− Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, Resolucija o Nacionalnem energetskem 

programu . 

− Akcijski načrt za povečanje gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, Strategija 

slovenskega bančnega sistema. 

− Strategija za sektor zavarovalništva. 

Na podlagi omenjenih področnih in sektorskih strategij in utemeljenosti državnega lastništva 

v državah OECD je Republika Slovenija (OdSUKND, 22–23) razvrstila kapitalske naložbe 

med strateške, pomembne in portfeljske. Za potrebne magistrske naloge bomo obravnavali 

strateške naložbe, med katere je Republika Slovenija razvrstila družbe na osnovi dveh 

kriterijev, in sicer na družbe, ki razpolagajo z naravnimi monopoli s ciljem, da te čim bolj 

uspešno ekonomsko izkoriščajo in na tiste, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne 

naloge. Operaterji javnih omrežij, ki so ključnega pomena za varnost in zanesljivost oskrbe 

gospodarstva in prebivalstva na podlagi strategije upravljanja prav tako spadajo med strateške 
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naložbe, upravičenost pretežno državnega lastništva pa se opravičuje tudi v primeru, če bi 

delovanje izključno zasebnih nosilcev gospodarskih aktivnosti povzročilo motnje na trgu. 

V strategiji upravljanja (OdSUKND, 23) je navedeno, da je za strateške naložbe značilno, da 

ne zasledujejo zgolj poslovnega, temveč tudi širši družbeni interes, hkrati pa država poleg 

gospodarskih dosega tudi razvojne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih 

služb. Pomembno je, da te družbe izvajajo le osnovno dejavnost, za katero so bile 

ustanovljene, država pa v njih ohranja ali pridobi vsaj 50-odstotni delež + 1 delnico. V to 

skupino naložb se uvrščajo družbe, ki so lastnice gospodarsko pomembne infrastrukture in 

družbe, katerim so z zakonom podeljena javna pooblastila. Država dopušča sklepanje 

dolgoročnih koncesijskih pogodb za upravljanje z infrastrukturo po sistemu javno-zasebno 

partnerstvo, pri čemer je koncesnina prihodek državnega proračuna, hkrati pa je možno 

učinkovito uresničevanje strateških ciljev zagotavljati tudi s časovno omejeno koncesijsko 

pogodbo, pri čemer se minimalni delež v teh družbah lahko zniža pod 50-odstotni delež in en 

glas.  

Vsebinski kriteriji za strateške naložbe so (OdSUNKND, 2.3. odstavek):  

− Družbe, ki opravljajo pomembne javne storitve (gospodarske javne službe): 

− vzdrževanje in upravljanje javne infrastrukture (ceste, železnice, distribucijska omrežja), 

− javni potniški promet. 

− Družbe, ki povečujejo konkurenčnost gozdno-lesne vrednostne verige. 

− Družbe, ki izvajajo ključne infrastrukturne naložbe: 

− naravni monopoli (pristanišča itd.), 

− omrežna infrastruktura ključnih elektronskih komunikacij, 

− transportna infrastruktura (ceste, železnice). 

− Družbe v dejavnostih, ki so pomembne za varno in stabilno oskrbno z viri in energijo ter 

operaterji javnih omrežij: 

− oskrba z vodo in druge okoljevarstvene storitve, 

− elektrodistribucija in distribucija in skladiščenje drugih energentov (plin, nafta), 

− energetika. 

Hkrati država določa tudi kriterije za razvrščanje kapitalskih naložb s posamezno utežjo. 

Preglednica 1: Kriteriji za razvrščanje kapitalskih naložb države 

Kriterij za razvrščanje kapitalskih naložb države Utež 

A. Strateško razvojni kazalci 

1. Družba je nosilec tehnologije in razvojnih aktivnosti na področjih, ki jih Strategija 

pametne specializacije uvršča med prednostna. 

0,5 

2. Dejavnost družbe je v okviru Slovenske industrijske politike uvrščena med prednostna 

področja, v okviru katerih se bo spodbujalo razvoj tehnologij in njihovo uporabo v 

industrijskih sektorjih. 

 

0,5 

se nadaljuje 
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Kriterij za razvrščanje kapitalskih naložb države Utež 

A. Strateško razvojni kazalci 

3. Dejavnost družbe podpira ključne cilje Resolucije o raziskovalni in inovacijski 

strategiji Slovenije 2011-2020. 

0,5 

A. Strateško razvojni kazalci 

4. Družba izkorišča naravni monopol ali lokacijsko rento. 1,0 

5. Družba upravlja naravne vire in ima pomembno vlogo za trajnostni razvoj. 0,5 

B. Sektorsko-podjetniški kazalci 

6. Dejavnost družbe podpira ključne cilje predloga Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji. 

1,0 

7. Dejavnost družbe je skladna z Resolucijo o nacionalnem energetskem programu. 1,0 

8. Družba je lastnik blagovne znamke, ki daje Sloveniji mednarodno razpoznavnost. 0,5 

C. Mrežni kazalci 

9. Družba je operater javnega omrežja ali gospodarske javne službe. 1,0 

10. Družba je nosilec internacionalizacije in podpira mednarodno konkurenčnost 

Republike Slovenije . 

0,6 

11. Družba ima pomembno vlogo pri povezovanju družb in ima vse upravljavske funkcije 

v Republiki Sloveniji, ali pa je pomemben nosilec regionalnega razvoja. 

1,0 

12. Družba deluje v dejavnosti, v kateri je ponudba izrazito omejena. 0,5 

13. Družba vidno prispeva k oblikovanju ugleda in mednarodne razpoznavnosti Slovenije, 

k turistični ponudbi in promociji naravnih vrednot Slovenije in promociji kulture in 

ustvarjalnosti. 

 

1,0 

D. Javnofinančni kazalci 

14. Družba je povezovalka verige vrednosti in ima vse ključne poslovne funkcije v 

Sloveniji. 

1,5 

15. Družba ima naravo sistemske finančne institucije oziroma pomembno prispeva k 

stabilnosti financiranja dolgoročnega razvoja. 

1,0 

16. Družba izvaja igre na srečo v večjem obsegu. 0,5 

Vir: Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, poglavje 2.3. 

2.3.3 Strateški razvojni cilji  

V OdSUKND v 3.1. poglavju je navedeno, da država za strateške naložbe poleg gospodarskih 

zasleduje tudi razvojne in druge cilje. Ti so povezani predvsem z izvajanjem posameznih 

javnih služb. Osnovni cilj strategije upravljanja je, da država s pomembnimi in strateškimi 

naložbami pozitivno prispeva k doseganju ciljev posameznih in sektorskih strategij. Ključni 

so: omogočanje prostega dostopa do javnih dobrin in storitev vsem subjektom, nacionalna 

mobilizacija vseh virov ter ciljna osredotočenost na področja, kjer obstaja kritična masa 

znanja, kapacitet in kompetenc in kjer je inovacijski potencial za doseganje strateških, 

razvojnih in širših strateških in varnostnih ciljev največji. Strategija upravljanja državi 

dovoljuje, da uporabi kapitalsko udeležbo kot pomemben element ekonomske politike za 

namen doseganja strateških razvojnih ciljev. Država skrbi za širši družbeni interes in 
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zagotavlja dostop do storitev vsem subjektom pod enakimi pogoji na način, da ima lastniške 

deleže v družbah, ki izvajajo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi 

monopoli ter so operaterji javnih omrežij. Cilje izpolnjuje tudi tako, da ima kapitalske deleže 

tudi v družbah, ki so nosilke gospodarskega razvoja in imajo pomembno vlogo pri 

povezovanju družb v verige vrednosti, pri prenosu znanja in tehnologije ter 

internacionalizaciji gospodarstva. Preko spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, 

tehnološkega prestrukturiranja v smeri inovativnih proizvodov in storitev z visoko tehnološko 

zahtevnostjo in visoko dodano vrednostjo ter preko spodbujanja stabilne oskrbe z viri 

trajnostne pridelave hrane in trajnostnega turizma država prispeva k uresničevanju usklajenih 

nacionalnih razvojnih prioritet v strateških razvojnih dokumentih, ki so tudi cilj strategije 

upravljanja. To zagotavlja z načrtnim, preglednim in učinkovitim upravljanjem kapitalskih 

naložb države.  

Področni cilji so navedeni v OdSUKND v poglavju 2.2. Najdemo jih v nacionalnih strateških 

dokumentih oz. področnih in sektorskih strategijah, ki so bili objavljeni v času nastajanja 

strategije upravljanja. V izhodiščih strategije pametne specializacije, ki so bila objavljena 24. 

4. 2015 na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko, so identificirana tri prednostna področja: 

− Zdravo bivalno in delovno okolje.  

− Pametna mesta in skupnosti, kot npr. pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba 

ter trajnostna mobilnost in dostopnost. 

− Pametne zgradbe in dom, kot npr. celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno 

okolje prihodnosti ter pametne domače naprave. 

− Naravni in tradicionalni viri za prihodnost. 

− Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, kot npr. reciklaža, razvoj tehnoloških in 

bioloških materialov, pridobivanje alternativnih goriv, pretvorba, distribucija in 

shranjevanje energije ter upravljanje virov (čista voda, čisti zrak, neonesnažene 

pridelovalne površine). 

− Lesna veriga, kot npr. prehod od prodajanja naravnega vira k razvoju in proizvodnji 

novih inovativnih izdelkov. 

− Trajnostna pridelava hrane, kot npr. pripoznanje Slovenije kot vrhunske 

(najkakovostnejše, nadstandardne in naravne) hrane, vzpostavljanje kratkih tržnih poti 

oziroma verig preskrb s hrano. 

− Trajnostni turizem, kot npr. butični, ekološki in zdraviliški, s poudarkom na razvoju 

celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskemu doživetju ob upoštevanju naravnih in kulturnih 

danosti. 

− (S)industrija 4.0: 

− Pametne tovarne, kot npr. pametni stroji, mehatronski sistemi, tehnologije vodenja in 

organizacije. 

− Medicina, kot npr. farmacija, translacijska medicina, medicinski instrumenti, naprave in 
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pripomočki. 

− Mobilnost in npr. prehod razvoja posamičnih komponent in materialov k razvoju 

celovitih rešitev, sestavljenih iz najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo, ki 

so energetsko in snovno učinkoviti in ustrezajo najzahtevnejšim tehničnim standardom. 

− Razvoj materialov kot končnih produktov, kot npr. metalurgija in predelava kovin. 

V raziskovalno - inovacijski strategiji lahko zasledimo sledeče cilje: 

− Krepitev povečanja raziskovalcev in inovatorjev v gospodarstvu. 

− Mednarodna povezovanja pri dostopu do velikih raziskovalnih infrastruktur. 

− Krepitev vlaganja v raziskave in razvoj. 

− Promocija znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Strategija razvoj prometa v Republiki Sloveniji določa sledeče cilje: 

− Zmanjšanje porabe energije. 

− Izboljšanje oskrbe gospodarstva. 

− Izboljšanje mobilnosti in dostopnosti. 

− Izboljšane prometne varnosti in varovanja. 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu zasleduje sledeče cilje7: 

− Dolgoročno ohranjanje razpoložljivih energetskih virov (elektrika, plin, goriva). 

− Zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo. 

− Zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. 

Ključni cilji Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 

so: 

− Povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z letnimi načrti za gospodarjenje z 

gozdovi. 

− Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve. 

− Povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostih stopnjah z novimi 

tehnologijami. 

− Nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi. 

Glavni cilji bančnega sektorja v Sloveniji, ki izhajajo iz strategije bančnega sistema, so: 

− Zagotoviti sistemski okvir za delovanje bank, ki bo podpiral finančno stabilnost in zaščitil 

sredstva davkoplačevalcev v prihodnje. 

− Povečati učinkovitost poslovanja bank, njihovo dobičkonosnost. 

− Zagotoviti, da bančni sektor opravlja svojo narodnogospodarsko funkcijo finančnega 

posredovanja na dolgoročen, vzdržen način, torej sposobnost obstati na trgu brez pomoči 

 
7 Država tudi določa potrebno po lastniškem obvladovanju družb na področju proizvodnje, distribucije 

in skladiščenja energentov, ker gre pri tem za ključne strateške in varnostne cilje Republike Slovenije 

(OdSUKND, pog. 2. 2. 2., 5. odstavek). 



 

17 

države. 

− Prodati banke, torej, doseči čim višji iztržek od prodaje deležev Republike Slovenije. 

V strategiji zavarovalništva so osnovni cilji. 

− Zagotovilo zavarovalnic, da bodo razpršile svoje naložbe glede na profil tveganja in 

ustrezno strukturo domačih in tujih instrumentov (v domače instrumente naj 

zavarovalnice ne bi vlagale manj kot 30 odstotkov kritnih skladov). 

− Razvoj novih zavarovalnih produktov predvsem na področju zdravstvenega in 

pokojninskega zavarovanja . 

− Širitev na regionalne trge. 

2.3.4 Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

Slovenski državni holding, d. d. je decembra 2014 sprejel, maja 2017 pa prenovil Kodeks 

korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks). 

Glavni cilj tega Kodeksa je dolgoročno izboljšanje poslovanja v družbah s kapitalsko naložbo 

države in v SDH z dvigom kakovosti korporativnega upravljanja. Družbe s kapitalsko naložbo 

države se morajo v letnih poročilih preko izjave o upravljanju jasno in izrecno izjaviti o 

skladnosti s Kodeksom. Morebitna odstopanja od posameznih priporočil je potrebno pojasniti 

z razlogi za odstopanja in hkrati z informacijo, ali družba namerava in kdaj namerava slediti 

priporočilu (SDH 2017a). 

Za potrebe te magistrske naloge je pomembno predvsem 3.1 poglavje Kodeksa (SDH 2017a), 

ki govori o temeljnih ciljih družbe s kapitalsko naložbo države. To je maksimiziranje 

vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike, če iz zakona oziroma akta o 

ustanovitvi ne izhaja kaj drugega. V kolikor akt o ustanovitvi družbe ali zakon opredeljujeta 

tudi druge cilje, družbe zasledujejo tudi te. Zaradi same preglednosti ciljev družb morajo biti 

vsi cilji jasno opredeljeni v aktu o ustanovitvi družbe. Če so si cilji nasprotujoči, mora družba 

v aktu o ustanovitvi ali drugem ustreznem aktu8 opredeliti odnose med njimi in njihovo 

razreševanje. 

2.4 Uspešnost kapitalskih naložb 

Za strateške naložbe države velja, da država poleg gospodarskih dosega tudi razvojne in druge 

cilje. Pri tem se ne zasleduje samo poslovnega, ampak tudi širši družbeni interes. Za pet 

izbranih strateških naložb države smo opravili analizo nefinančnih ciljev. 

Pri tem je potrebno upoštevati, da ima SDH možnost dostopa tudi do informacij, ki niso javno 

dostopne.  

 
8 Npr. Politika upravljanja družbe 
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Pri spremljanju uspešnosti poslovanja družb uporablja zlasti sledeče vire (SDH 2017b, 44):  

− Podatke, ki jih družbe s kapitalsko naložbo javno objavljajo. 

− Podatke, ki jih družbe posredujejo SDH na prošnjo ali zahtevo SDH. 

− Periodične in ad hoc sestanke z nadzornimi sveti oziroma s poslovodstvi družb. 

− Podatke, ki jih družbe posredujejo SDH na podlagi akta Priporočila in pričakovanja 

Slovenskega državnega holdinga. 

− Druge javno dostopne vire informacij . 

2.4.1 Luka Koper, d. d. 

V dokumentu Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države 

(SDH 2017b, 26) so za Luko Koper, d. d. (skupina) navedeni sledeči strateški nefinančni cilji: 

− Razvoj pristaniške infrastrukture – investicije v infrastrukturo pristanišča, skladne s 

sprejeto strategijo in poslovnim načrtom v EUR. 

− Ladijski pretovor – to je pretovor na območju pristanišča v tonah. 

− Ladijski pretovor vozil in zabojnikov – pretovor vozil na območju pristanišča v številu 

vozil, pretovor zabojnikov na območju pristanišča v TEU (ang. twenty-foot equivalent 

unit) je 20 čevljev oziroma 6,1 metra dolg in 2,44 metra širok zabojnik. 

V svoji strategiji do leta 2030 imajo navedenih pet strateških usmeritev (Luka Koper 2015, 3):  

− Skrben institucionalen deležnik trajnostnega razvoja (zavzemanje za dolgoročno vzdržen 

razvoj naravnega in družbenega okolja ter podpora razvoju pristanišča v širšem 

regionalnem in mednarodnem prostoru). 

− Učinkovit in zanesljiv izvajalec kakovostnih pristaniščnih storitev (z izboljšanjem 

produktivnosti procesov, sinergijami med terminali in optimalno rabo zmogljivosti do 

visoke operativne učinkovitosti). 

− Sodoben, prilagodljiv in konkurenčen pristaniški ponudnik (z vzpostavljanjem 

partnerskih odnosov s kupcem in obvladovanjem tržišč do realizacije prepoznanih tržnih 

potencialov). 

− Uspešen in dolgoročno stabilen poslovni sistem (skrb za izboljšanje dobičkonosnosti 

produktov in rast premoženja ter usklajenost med osnovno dejavnostjo in podpornimi 

funkcijami). 

− Promotor celovitih logističnih rešitev (z namenom oblikovanja integriranih transportnih 

rešitev skrbeti za povezovanje različnih členov v logistični verigi in pristaniški 

skupnosti). 

V obdobju 2016-2020 naj bi za infrastrukturo in opremo namenili predvidoma 300 milijonov 

EUR, v obdobju 2021-2030 pa predvidoma 400 milijonov EUR. 

Iz letnih načrtov je razvidno, da je v letih 2016 in 2017 namenila 99, 2 milijonov EUR za 
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naložbe, kar pomeni, da trenutno zaostaja za strategijo.  

Preglednica 2: Strateška merila za družbo Luka Koper, d. d. za leto 2016 

Strateška merila Realizacija 2016 LNU 2016 

Razvoj pristaniške infrastrukture (v mio EUR) 61,78 75,00 

Ladijski pretovor (v tonah) 22.010.649 21.500 .000 

Ladijski pretovor vozil (število avtomobilov) 749.002 700.000 

Ladijski pretovor zabojnikov (TEU) 844.778 800.000 

Vir: Luka Koper 2015, 5. 

Luka Koper, d. d. je za leto 2017 načrtovala 4-odstotno povečanje ladijskega pretovora glede 

na oceno doseženega v letu 2016, kar znaša 22,8 milijona ton. Kot najpomembnejše je ocenila 

naložbe, ki bodo usmerjene v povečanje kapacitet kontejnerskega terminala na južnem delu 

pomola I, izgradnjo novega RORO veza v bazenu III ter izgradnjo večnamenskega skladišča 

na pomolu II (Luka Koper 2016, 4). 

V letu 2017 je ladijski pretovor znašal 23 milijonov ton blaga, kar je za 6 odstotkov več kot 

leta 2016. V tem letu je Skupina Luka Koper za naložbe namenila 37,3 milijona evrov. S tem 

je kupila 12 viličarjev, 8 novih terminalskih vlačilcev, 2 manipulatorja za prazne kontejnerje, 

3 mostni dvigali, 2 obalni portni dvigali, uredila je skladiščne površine za prazne kontejnerje, 

zgrajeno je bilo večnamensko skladišče, v Sežani pa je bil asfaltiran makadamski plato s 

površino 5.000 m2. Na drugem mednarodnem razpisu jih je izbrala nemška korporacija 

Daimler, kar potrjuje, da so ena izmed osrednjih izvoznih luk za njihova vozila na Daljni 

vzhod. Pomembni so jim tudi poslovni partnerji, saj se zavedajo, da sta sistematično 

vzpostavljanje in ohranjanje urejenih dolgoročnih partnerskih odnosov z obstoječimi kupci 

najboljša referenca družbe. Na področju ekologije so na kontejnerskem terminalu zamenjali 

stara reflektorska svetila s sodobnimi LED svetilkami (Luka Koper 2017a, 2–3).  

Družba ima v trajnostnem poročilu zapisano, da spoštuje pravico do enakega plačila za enako 

delo, ključni pokazatelj te pravice pa je višina plače za enako delovno mesto (Luka Koper 

2017b, 64).  

Novinarka Dela (Svenšek 2017) je na koncu leta 2017 ugotavljala, da so zaposleni v Luki 

Koper med najbolje plačanimi v državi. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Luki 

Koper je bila znatno višja kot povprečne plače v novomeški Krki, Petrolu, Telekomu 

Slovenije ipd. Poleg lastnih zaposlenih Luka Koper za svoje potrebe najema tudi IPS delavce, 

ki naj bi dobili do trikrat manjše plačilo. Mesečni strošek na zaposlenega v Luki Koper naj bi 

tako znašal 4.038,36 EUR, povprečni strošek na zaposlenega v podjetju IPS, ki naj bi ravno 

tako opravljal delo v Luki Koper, pa nekaj več kot 1.400 EUR. Odstopanje od priporočil SDH 

predstavlja neobjava kolektivne pogodbe, ki velja v Luki Koper in kjer so zapisana določila o 

povišanju osnovne plače ter način in višina izplačil iz naslova delovne uspešnosti zaposlenim. 
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V kolikor bi se za delavce IPS ugotovilo, da obstajajo elementi delovnega razmerja, bi morala 

Luka Koper plačati na letni ravni okoli 20 milijonov EUR.  

 

Slika 1: Mesečni strošek na zaposlenega v izbranih podjetjih 

Vir: Svenšek 2017. 

Po besedah predsednika uprave Luke Koper, Dimitrija Zadela, je maja 2018 nadzorni svet 

soglašal z akcijskim načrtom in strategijo za področje izvajalcev pristaniških storitev. Potrdili 

naj bi tristebrni model, kjer bodo neposredno zaposlili 300 delavcev, 500 zaposlitev naj bi 

imeli še vedno preko zunanjih izvajalcev, 300 pa agencijskih zaposlitev. V rebalansu 

poslovnega načrta, ki bo pripravljen nekje do avgusta 2018, naj bi stroški dela tako narasli na 

okoli devet milijonov evrov na letni ravni (Daugul 2018). 

Iz letnega poročila 2017 lahko razberemo, da Luka Koper od Kodeksa upravljanja javnih 

delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ali od 

Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga odstopa v 19 primerih. Družba 

tako še vedno nima omogočenega celovitega upravljanja s tveganji in kljub vzpostavitvi 

sistema notranjih kontrol nima urejenega formalnega načrta nasledstva za člane poslovodstva. 

Delno odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb naj bi predstavljalo 

komuniciranje članov nadzornega sveta, izvoljenih v okviru sistema delavskega 

predstavništva s svetom delavcev. Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za 

zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, predsednik nadzornega 

sveta pa je hkrati predsednik kadrovske komisije. Družba sklepa pavšalne pogodbe, ko je to 

za sodelovanje zaradi narave izvajanja storitev bolj ekonomično in je izplačala 13. plačo v 

višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega v skladu s podjetniško kolektivno 

pogodbo, ki pa ni javno objavljena. Z objavo ne soglašata sindikata, ki sta pogodbeni stranki 

(Luka Koper 2017b, 51–53). 
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2.4.2 Pošta Slovenije, d. o. o. 

Država nalaga družbi Pošta Slovenije, d. o. o. (skupini) kot strateške nefinančne sledeče cilje, 

ki morajo biti opravljeni v notranjem prometu v enem mesecu (SDH 2017b, 27): 

− 100 odstotkov pošiljk korespondence – prenesenih v treh dneh, 

− vsaj 99,5 odstotkov pošiljk korespondence – prenesenih v dveh delovnih dneh, 

− vsaj 95 odstotkov pošiljk korespondence – prenesenih v enem delovnem dnevu,  

− vsaj 95 odstotkov poštnih paketov – prenesenih v treh delovnih dneh, 

− vsaj 80 odstotkov poštnih paketov – prenesenih v treh delovnih dneh. 

Hkrati pa se meri tudi višino izvedenih projektov na področju ekologije in varstva (SDH 

2017b, 27). 

V letnem poročilu 2017 navajajo, da so njihove vrednote odgovornost do sodelavcev, 

uporabnikov, širše skupnosti in Skupin Pošte Slovenije. V strateškem razvojnem programu 

Skupine Pošta Slovenije od leta 2017 do 2022 načrtujejo, da bodo na celotnem območju 

Republike Slovenije ohranili status izvajalca univerzalne poštne storitve ter vodilni tržni delež 

na področju poštnih storitev. Stalno skrb bodo namenjali tudi strokovnemu izobraževanju in 

prizadevanju, da pritegnejo in obdržijo uspešne strokovnjake, saj jim zaposleni predstavljajo 

srce Skupine. Prizadevali si bodo tudi za okolju prijaznejšo uporabo transportnih sredstev 

(Pošta Slovenije 2017, 39–40).  

V začetku leta 2019 se po besedah generalne sekretarke Zveze svobodnih sindikatov, Saške 

Kiare Kumer, zaposleni v poštenem prometu na Pošti Slovenije pripravljajo na stavko. 

Ključna težava je preobremenjenost, ki jo čutijo zaposleni. Izpostavljajo tudi vlogo države, saj 

naj bi bila ta usmerjevalec, ki zavezuje družbo k izvajanju javne službe tudi v delu, ko ta ne 

prinaša ugodnih finančnih kazalnikov, ne pa le lastnica, ki pričakuje določen dobiček. Družba 

načrtuje nove zaposlitve tudi v letu 2019. Lani naj bi iz podjetja odšlo ali se je upokojilo 652 

delavcev, zaposlili pa naj bi jih 645. Letos naj bi se jih približno 100 upokojilo, načrtujejo pa 

104 nove zaposlitve (Grgić 2019). 

Pošta je poleti 2017 prodajala 35 nepremičnin. Že pred pa leti začela uvajati pogodbene pošte. 

Po besedah svetovalke poslovodstva so bile te po začetnem nezaupanju dobro sprejete in 

glede na njihove podatke naj bilo 80 odstotkov ljudi zadovoljnih z delovanjem teh 

pogodbenih pošt. Tudi v letu 2017 imajo še vedno precej težav s pomanjkanjem delovne sile 

predvsem na področju dostave. Delavce zato iščejo tudi v tujini. Nudili jim bodo ustrezna 

izobraževanja, vključeni pa bodo tudi v program začetne integracije priseljencev (Lebe Grajf 

in Preskar 2017). 

Iz letnega poročila Pošte Slovenije 2017 lahko razberemo, da ta v 11 primerih odstopa od 

Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s 

kapitalsko naložbo države in Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. 
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Družba tako nima oblikovane politike raznolikosti, priporočila notranjih revizorjev se v 

določenem odstotku ne uresničujejo v postavljenih rokih, nima v celoti vzpostavljenega 

sistema korporativne integritete, na spletni strani ne objavlja podatkov o realizaciji plačil, 

povezanih z zaposlenimi, kolektivno pogodbo in dogovori s sindikati, seznanja pa zaposlene z 

okrožnicami na intranetu (Pošta Slovenije 2017). 

V letu 2017 (Pošta Slovenije 2017, 47) so izpolnili zadane strateške nefinančne cilje, in sicer 

so v enem delovnem dnevu prenesli 95,4 odstotke pošiljk, v dveh delovnih dneh so prenesli 

99,5 odstotkov števil, v treh delovnih dneh pa so za 0,2 odstotka pod določili prenesli 99,8 

odstotkov pošiljk. V celoti dosegajo oz. presegajo cilje v zvezi s kakovostjo prenosa paketnih 

pošiljk, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve. Tako so v dveh delovnih dneh prenesli 

99,6 odstotkov, v treh pa 100 odstotkov paketnih pošiljk. V letu 2017 so prejeli 2.847 pritožb, 

od tega jih je bilo 1.266 upravičenih, kar skupaj predstavlja 44 odstotkov upravičenih pritožb. 

Iz letnega poročila (Pošta Slovenije 2017) lahko razberemo, da Pošta Slovenije opravlja tudi 

denarne storitve v imenu in za račun Nove kreditne banke Maribor. Poleg tega v izbranih 

poslovalnicah nudi različne zavarovalniške storitve. Ponujajo tudi prenovljene ponudbe 

trgovinskega blaga, kot npr. paketno embalažo, pisarniški material, pisemske ovojnice, sveče, 

knjige, časopise, vinjete, voščilnice, znamke, darilni program, sladki program ipd. Njihova 

okenca služijo kot točke za vplačila stav Športne loterije in iger na srečo Loterije Slovenije, 

prodajo kuponov ugodnosti Kuponko, prodajo dogodkov eventima (Pošta Slovenije 2017). 

2.4.3 Elektro Ljubljana, d. d. 

Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega 

operaterja z 841 zaposlenimi osebami konec leta 2017 (SDH 2018a, 110). 

Za Elektro Ljubljana, d. d. je država določila sledeče strateške nefinančne cilje (SDH 2017b, 

13): 

− SAIFI - parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu 

− SAIDI - parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu  

− MAIFI – parameter povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu 

− Delež izgub električne energije v distribucijskem sistemu – izračuna se na dva načina: a) 

izgube električne energije/odjem pri končnih odjemalcih električne energije (uporablja 

regulator) in izguba električne energije/celotni prevzem (mednarodna primerjava) 

− OPEX v regulirani dejavnosti na distribuirano električno energijo – operativni poslovni 

stroški na distribuirano električno energijo posameznega območja distribucijskega 

sistema so razmerje med celotnimi operativnimi stroški (material, delo, storitve, 

atomizacija, drugi poslovni stroški) v regulirani dejavnosti in celotno distribuirano 

električno energijo na distribucijskem območju v času t. 
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Elektro Ljubljana, d. d. je naredilo velik preskok v e-mobilnosti. Uporabnikom električnih 

vozil so namreč od 2011 do konca leta 2017 omogočili skoraj 28.000 brezplačnih polnjenj. So 

največji ponudnik polnilne infrastrukture, vzpostavili pa so tudi prvo mobilno aplikacijo za 

uporabo teh polnilnic. Za vzpostavitev naprednega merilnega sistema oziroma uvedbo novih 

programskih orodij za pripravo in obdelavo merilnih podatkov ter izvajanje različnih 

manipulacij s števci električne energije so pridobili nepovratna evropska kohezijska sredstva v 

skupni višini skoraj 5,4 milijona evrov (obdobje do leta 2022). V letu 2017 so namenili 32,9 

milijona evrov za prenovo distribucijskega omrežja (Elektro Ljubljana, d. d. 2017, 13). 

Družba v letu 2017 ni upoštevala sledečih priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja 

družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga oz. niso izkazali 

skladnosti s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (Elektro Ljubljana, 

d. d. 2017): 

− Revizijska komisija deluje po pooblastilu nadzornega sveta in zakonodaji. 

− V okviru kolektivnega D & O zavarovanja Elektra Ljubljana imajo člani nadzornega 

sveta pravico, da se vključijo v to zavarovanje. Obračuna se jim davčna boniteta, skladno 

z zakonodajo. 

− Družba dejavnost notranjega revidiranja v skladu s sklepom nadzornega sveta izvaja z 

zunanjimi izvajalci in v okviru aktivnosti na področju upravljanja tveganj.. 

− Družba zaradi smiselne uporabe Podjetniške kolektivne pogodbe ne izplačuje božičnice 

in posledično ni zavezana k objavi.. 

− Smiselnost implementacije EFQM bodo v prihodnosti proučili še ob upoštevanju drugih 

standardov, ki jih Elektro Ljubljana že izpolnjuje. 

V letu 2017 so beležili 1.835 nenačrtovanih dolgih prekinitev, kar je zahtevalo poseg delavcev 

na omrežju ter 2.699 kratkotrajnih prekinitev. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je 

število kratkotrajnih prekinitev na omrežju glede na pretekla leta povečalo (Elektro Ljubljana, 

d. d. 2017). 

 

Slika 2: Število nenačrtovanih dolgotrajnih in kratkotrajnih prekinitev dobave 

električne energije v obdobju 2013-2017 

Vir: Elektro Ljubljana, d. d. 2017, 58. 
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Slika 3: Kazalniki zanesljivosti dobavljene električne energije v obdobju 2013-2017 

Vir: Elektro Ljubljana, d. d. 2017, 59. 

Leta 2017 so se v primerjavi z letom 2016 kazalniki SAIFI, SAIDI in MAIFI povečali, kar je 

posledica neugodnih vremenskih razmer predvsem v zadnjih treh mesecih leta (Elektro 

Ljubljana, d. d. 2017, 58–59). 

SDH (2018a, 112–113) v svojem poročilu za leto 2017 zapiše, da družba Elektro Ljubljana 

ocenjuje, da je dosegla oziroma presegla večino pričakovanih ciljev in kazalnikov SDH. 

Zaradi večjega števila izpadov omrežja in tudi nove programske opreme, ki omogoča 

natančnejše spremljanje takšnih dogodkov, odstopajo kazalniki kakovosti SAIFI in MAIFI ter 

SAIDI. V prihodnje so glavne strateške usmeritve družbe predvsem trajnostno obratovanje, 

vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije, zagotavljati 

kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe 

na okolju prijazen in varen način, upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z 

namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, zagotavljati tehnološko napredno 

distribucijsko omrežje in zagotoviti zmogljiv sistem, ki bo pokrival potrebe gospodarstva in 

prebivalstva po distribuciji električne energije ter ustvaril delovno okolje, v katerem imajo 

zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti. Glavni strateški cilji družbe so 

obnova/prenova distribucijske mreže, zanesljivo in varno obratovanje omrežja, zagotavljanje 
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pričakovanega donosa na kapital in optimizacija poslovanja z uvedbo novega programa 

načrtovanja poslovnih virov ERP – Enteprise Resource Planning. 

2.4.4 SID banka, d. d. 

SID banka, d. d. deluje kot pooblaščena slovenska izvozno kreditna agencija, ki izvaja 

nemarketabilna zavarovanja v imenu in za račun Republike Slovenije ter kot nacionalna 

razvojno-spodbujevalna banka. Banka opravlja predvsem finančne storitve – dajanje kreditov 

(izvozno in projektno financiranje ter spodbujevalno in razvojno financiranje,). Po pooblastilu 

Republike Slovenije izvaja naslednje dejavnosti: upravljanje sklada, skladov za izvajanje 

finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike, zavarovanje pred 

nemarketabilnimi tveganji (v imenu in za račun Republike Slovenije zavaruje tista 

komercialna in nekomercialna tveganja izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in 

stopnje tveganja zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene 

zmogljivosti), izvajanje jamstvene sheme in poroštev za investicije in upravljanje emisijskih 

kuponov in kjotskih enot (SDH 2018a, 172). 

Država za SID banko, d. d. nalaga sledeče strateške nefinančne cilje (SDH 2017b, 29): 

− Spodbujevalna naravnanost posojil – doseganje ugodnih pogojev financiranja (tehtana 

povprečna obrestna mera za podjetja je manjša od tehtane povprečne obrestne mere za 

podjetja celotnega bančnega sektorja) 

− Ustrezen obseg aktivnosti skupine SID banke (obseg poslov skupine SID banke je večji 

ali enak 15 odstotkom bruto domačega proizvoda) 

− Prociklična naravnanost (rast obsega posojil podjetjem v primerjavi z rastjo obsega 

posojil podjetjem celotnega bančnega sektorja) 

SID banka je v letu 2017 nadaljevala z umikanjem s trga glede na zmanjševanje 

povpraševanja bank ter njihovo ponovno aktivno delovanje, saj je to odpravljalo tržne vrzeli, 

ki jih je v preteklosti pokrivala SID banka. Bilančna vsota je zato padla za 3,8 odstotka, na 

2,452 milijarde EUR. Posredno financiranje bank se je znižalo za 16 odstotkov, področje 

neposrednega kreditiranja pa se je zmanjšalo za 2,1 odstotka. Banka se je lotila tudi prenove 

poslovnega modela. Tudi v letu 2017 nadaljuje z uvajanjem svetovalnih storitev, saj je 

vstopna točka za naložbeni načrt za Evropo, ta pa je del evropskega svetovnega vozlišča za 

naložbe - EIAH in del evropskega sklada za strateške naložbe – EFSI (SID banka 2017, 8–9). 

SID banka odstopa v nekateri delih Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko 

naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. 

Najpomembnejša odstopanja so (SID banka 2017, 25): 

− SID banka vse storitve v skladu z 9. členom ZSIRB izvaja z namenom ustvarjanja 

neposredne ali posredne dodane vrednosti za uporabnike teh storitev ter prvenstveno 

ohranja ali povečuje kapital brez zasledovanja cilja doseganja maksimalnega dobička. 
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− Edini delničar SID banke je Republika Slovenija, kar predpisuje 4. člen ZSIRB. 

− Člani komisij nadzornega sveta so lahko le člani nadzornega sveta banke, kar določa 

ZBan v 49. členu. 

Temelj SID banke je osrednja slovenska spodbujevalno-razvojna finančna institucija, ki 

razvija in izvaja dolgoročne finančne storitve. Na ta način spodbuja odpiranje novih delovnih 

mest, konkurenčnost gospodarstva, vključenost in trajnostni razvoj Slovenije. Med drugim 

banka razvija tudi programe z elementi državnih pomoči, kar pomeni omogočanje ugodnih 

pogojev financiranja na tržnih vrzelih (SID banka 2017, 40), hkrati pa v svojem poslanstvu 

upošteva tudi vse tri komponente trajnostnega razvoja: socialno komponento, gospodarstvo in 

okolje. Pri svojem delovanju prednostno financira področja, ki so zapisana v dolgoročnih 

razvojnih dokumentih Republike Slovenije in Evropske Unije, pri posojanju pa poleg 

ekonomsko-finančne presoje vključuje tudi presojo okoljske, intelektualne, surovinske, 

inovacijske in energetske bilance kreditojemalcev (SID banka 2017, 34–35). 

SID banka je v decembru 2018 prodala za 75 milijonov evrov obveznic z ročnostjo petih let. 

Pridobljena sredstva bodo namenili za financiranje projektov s področja energetske 

učinkovitosti, obnovljive energije, preprečevanja onesnaževanja in kontrole, trajnostnega 

upravljanja življenjskih naravnih virov, preprečevanja onesnaženja in kontrole, čistega 

transporta, trajnostnega upravljana vodnih virov, eko učinkovitosti, tehnologov in procesov, 

prilagajanja klimatskim spremembam ter energetsko učinkovitim stavbam (Červek 2018). 

Banka je med drugim sredi leta 2018 namenila skoraj 300 milijonov evrov za razvoj turizma, 

S čimer bo omogočeno financiranje v hotelsko infrastrukturo, saj bodo viri na voljo tudi 

dolgoročno. Poleg tega pa predvsem malim in srednjim podjetjem namenja 20 milijonov v 

gozdno-lesarski verigi (Selan 2018). 

2.4.5 Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Skupina Triglav posluje v šestih državah regije in je vodilna zavarovalno finančna skupina v 

Sloveniji in regiji Adria ter ena izmed vodilnih v jugovzhodni Evropi. V Sloveniji Skupina 

Triglav dosega najvišji tržni delež, ki znaša 36 odstotkov, v regiji Adria pa 20 (SDH 2018a, 

176). 

Država je za Zavarovalnico Triglav, d. d. določila dva ključna strateška nefinančna cilja (SDH 

2017b, 13): 

1. Širitev na regionalne trge – povečanje tržnega deleža in prihodkov na regionalnih trgih 

Adrie in CEE regij, hkrati pa je še vedno potrebno zagotavljati dobičkonosnost skupine. 

2. Ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu – ohranjanje trenutno vodilnega 

položaja na slovenskem zavarovalnem trgu Zavarovalnice Triglav, d. d. in Triglav, 

zdravstvene zavarovalnice, d. d. ob tem, da so usmeritve doseganja čim višja 
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dobičkonosnost poslovanja, obvladovanje tveganj ter razvoja znanja, storitev in 

informacijskega kapitala. 

Predsednik uprave navaja, da je bilo leto 2017 izrazito neugodno, saj so imeli izredno število 

množičnih škod, ki so bile posledica naravnih nesreč. Te so bile 59 odstotkov nad povprečjem 

zadnjih petih let. V letu 2017 so bili dejavni na vseh petih začrtanih strateških usmeritvah 

(Zavarovalnica Triglav, d. d. 2018, 8). 

Strategija Skupine Triglav v obdobju 2017-2020 (Zavarovalnica Triglav, d. d. 2018) je 

sestavljena iz petih stebrov: 

− Učinkovito upravljanje premoženja v Skupini Triglav: strateško povečanje obsega 

sredstev v upravljanju oziroma deležu premoženja, ki ga upravlja za posamezno stranko. 

− Razvoj sodobne kulture in zavzetosti kadrov: do leta 2020 bo Skupina Triglav vodilni 

ponudnik upravljanja premoženja in inovativnih in celovitih zavarovalno-storitvenih 

produktov v regiji jugovzhodne Evrope. 

− Transformacija poslovanja Skupine Triglav: uveljavljajo gibko organizacijo in 

prenovljeno organizacijsko kulturo.  

− Celoviti odnosi s strankami: stranke so v središču pozornosti. Na vseživljenjski poti jih 

spremljajo individualno z razvojem inovativnih produktov. Do njih lahko dostopajo preko 

spleta tradicionalnih in digitalnih prodajnih pristopov. 

− Donosnost poslovanja in povečanje vrednosti Skupine Triglav: V letu 2020 bo 

dobičkonosnost kapitala (ROE) Skupine presegala 10 odstotkov. Pridobljene bonitetne 

ocene bodo ohranili v območju »A«. 

2.5 Indeks strateških meril (nefinančni cilji) iz plana načrta upravljanja glede na 

dejansko realizacijo za analizirana podjetja 

V spodnji preglednici smo analizirali podatke, ki prikazujejo indeks glede na letni načrt 

upravljanja in realizacijo za leto 2016 in 2017. 

Preglednica 3: Indeks strateških meril iz plana načrta upravljanja glede na dejansko 

realizacijo 

Luka Koper, d. d. Realizacija 2016 
Letni načrt 

upravljanja 2016 

Indeks 

2016 

Realizacija 

2017 

Letni načrt 

upravljanja 

2017 

Indeks 

2017 

Razvoj pristaniške infrastrukture 

(v mio EUR) 
61,78 75 82 37.342.062 60.000.000 62 

Ladijski pretovor  22.010.649 21.500.000 102 23.366.959 22.500.000 104 

Ladijski pretovor vozil  749.002 700.000 107 741.253 800.000 93 

Ladijski pretovor zabojnikov  844.778 800.000 106 911.528 900.000 101 

Povprečje     99     90 

se nadaljuje 
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Pošta Slovenije, d. o. o. Realizacija 2016 
Letni načrt 

upravljanja 2016 

Indeks 

2016 
Realizacija 2017 

Letni načrt 

upravljanja 2017 

Indeks 

2017 

Odstotek dosežene kvalitete prenosa 

korenspondence v notranjem prometu v roku 
     

D + 1 (standard vsaj  

95 %) 
96,50 95,00 102 96,60 95,00 102 

D + 2 (standard vsaj 

99,5 %) 
99,40 99,50 100 99,40 99,50 100 

Pošta Slovenije, d. o. o. Realizacija 2016 
Letni načrt 

upravljanja 2016 

Indeks 

2016 
Realizacija 2017 

Letni načrt 

upravljanja 2017 

Indeks 

2017 

D + 3 (standard 100 %) 99,90 100,00 100 99,80 100,00 100 

Odstotek dosežene 

kvalitete prenosa 

paketov v notranjem 

prometu v roku 

            

D + 2 (standard vsaj  

80 %) 99,70 
99,70 98,00 102 99,60 99,50 100 

D + 3 (standard vsaj  

95 %) 99,90 
99,90 95,00 105 100,00 100,00 100 

Ocena poročila o 

izvedenih načrtovanih 

projektih na področju 

ekologije in varstva 

okolja 

354.770 376.167 94 776.977 349.018 223 

Povprečje     100     121 

SID banka Realizacija 2016 
Letni načrt 

upravljanja 2016 

Indeks 

2016 
Realizacija 2017 

Letni načrt 

upravljanja 2017 

Indeks 

2017 

Ustrezen obseg 

aktivnosti skupine SID 

banka (EUR) 

6.350.000.000 7.457.000.000 85 7.580.000.000 6.300.000.000 120 

Spodbujevalna 

naravnanost posojil- 

doseganje ugodnih 

pogojev financiranja 

(%)1 

3,02 2,5 79 1,4 2,5 144 

Proticiklična 

naravnanost (%)2 
-10,5 -0,68 135 -2,1 -5 42 

Povprečje     100     102 

1 V kolikor je realizacija večja od načrta upravljanja, to pomeni slabši rezultat. 
2 V kolikor je realizacija bolj negativna od načrta upravljanja, to pomeni boljši rezultat. 
3 SID banka je v letu 2016 pri strateškem merilu proticiklična naravnanost dosegla 1.544 odstotno realizacijo (letni načrt 

upravljanja 2016 je znašal -0,68, realizacija je bila dosežena v višini -10,5). Zaradi realnejše slike, smo omejili kazalnih na 

135 odstotkov, tako da je v povprečju banka v letu 2016 dosegla indeks v višini 100 odstotkov. 

Zavarovalnica Triglav Realizacija 2016 

Letni načrt 

upravljanja 

2016 

Indeks 

2016 
Realizacija 2017 

Letni načrt 

upravljanja 

2017 

Indeks 

2017 

Prevladujoč delež na 

domačem trgu  36,20 36,00 101 35,60 37,00 96 

Širitev na regionalne 

trge  17,30 17,20 101 17,70 18,00 98 

Povprečje     101     97 

se nadaljuje 
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Elektro Ljubljana, d. d. Realizacija 2016 

Letni načrt 

upravljanja 

2016 

Indek

s 

2016 

Realizacija  

2017 

Letni načrt 

upravljanja 

2017 

Indek

s 

2017 

SAIDI 

(minute/uporabnika/leto)  38,41 38,00 101 39,29 38,00 103 

Delež izgub na 

distribuirano EE (v % na 

leto)  4,44 4,60 97 4,62 4,60 100 

SAIDI 

(minute/uporabnika/leto)  38,41 38,00 101 39,29 38,00 103 

Delež izgub na 

distribuirano EE (v % na 

leto)  4,44 4,60 97 4,62 4,60 100 

Elektro Ljubljana, d. d. Realizacija 2016 

Letni načrt 

upravljanja 

2016 

Indeks 

2016 

Realizacija 

2017 

Letni načrt 

upravljanja 

2017 

Indek

s 

2017 

SAIDI (minute/uporabnika/leto)  38,41 38,00 101 39,29 38,00 103 

Delež izgub na distribuirano EE 

(v % na leto)  4,44 4,60 97 4,62 4,60 100 

OPEX na distribuirano EE 

(EUR/MWH/LETO)  15,22 17,80 86 17,53 17,80 98 

SAIFI (število 

prekinitve/uporabnika/leto)  1,02 0,85 120 0,83 0,85 98 

MAIFI (število kratkotrajnih 

prekinitev/ uporabnika/leto)  4,26 3,50 122 3,30 3,50 94 

SAIDI (minute/uporabnika/leto)  38,41 38,00 101 39,29 38,00 103 

Vir: SDH 2017c; SDH 2018a. 

2.6 Ugotovitve teoretičnega dela raziskave 

Odlok o strategiji kot osnovni cilj upravljanja kapitalskih naložb države navaja doseganje 

strateških razvojih ciljev in širših družbenih strateških in varnostnih ciljev. Za dosego teh 

ciljev so ključni nacionalna mobilizacija vseh resursov, omogočanje prostega dostopa do 

javnih dobrin in storitev vsem subjektom ter njihova ciljna osredotočenost na področja, kjer 

imamo znanje, kompetence, kapacitete in inovacijski potencial. Tam kjer obstajajo naravni 

monopoli za infrastrukturne naloge, operaterji javnih omrežij, ki skrbijo za širši družbeni 

interes in zagotavljajo dostop do storitev vsem subjektom pod enakimi pogoji ter pri nosilcih 

gospodarskega razvoja, ki imajo pomembno vlogo pri prenosu znanja, tehnologije in 

internacionalizaciji gospodarstva, ima država lastniške deleže (OdSUKND, člen 3.1., 2. 

odstavek). 

Bohinc navaja, da SDH nikjer ne pojasni, kaj so najpomembnejše naložbe SDH, niti ne pove, 

kateri so drugi cilji v korporativnem upravljanju, ki jih dejansko uresničuje. Načelo skrbnosti 

in odgovornosti naj bi ga SDH razumel predvsem v smeri, da morajo člani SDH pri 

opravljanju svojih nalog ravnati izključno v interesu SDH oz. RS kot delničarjev, ob tem pa 

ga ne skrbi za interese zaposlenih in trajnostni družabni razvoj (Bohinc 2016, 357). 
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V internih aktih SDH oziroma v Odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države ni 

nikjer omenjena družbena odgovornost. Bohinc (2016, 173) opredeljuje družbeno 

odgovornost kot: »način, kjer se pripadniki skupnosti, tako posamezniki kot pravne osebe 

družbe, obnašajo in opravljajo svoje dejavnosti, da se ohrani sožitje z drugimi pripadniki 

družbe in družbe na sploh.« 

Prenovljena strategija za korporativno družbeno odgovornost (Evropska komisija 2011a) v 

poglavju 3.1. definira korporativno družbeno odgovornost »kot odgovornost podjetij za 

njihovo vplivanje na družbo«. To zajema predvsem spoštovanje kolektivnih pogodb med 

socialnimi parterji in veljavno zakonodajo. Prav tako pa naj bi imela v svoje poslovanje ter 

glavno strategijo integrirano socialno, okoljsko in etično komponento ter hkrati spoštovanje 

človekovih in potrošniških pravic. 

Na primeru Pošte Slovenije lahko vidimo, da imajo že nekaj let težave s kadri oz. 

zadovoljstvom v organizaciji. Poleg tega ne opravljajo samo osnovne dejavnosti dostave pošte 

in paketov, ampak ponujajo tudi različen asortiment in spletno prodajo, kar je v nasprotju z 

določilom OdSUKND.  

Za strateške naložbe je namreč značilno, da ne zasledujejo zgolj poslovnega in 

gospodarskega, temveč širši družbeni interes ter dosegajo tudi razvojne in druge cilje. V 

strategiji je zato zapisano, da je pomembno, da te družbe opravljajo samo osnovno dejavnost, 

za katero so bile ustanovljene (OdSUKND, 23). 

Ker na eni strani država postavlja kot ključni finančni cilj upravljanja kapitalskih naložb do 

leta 2020 doseganje ROE v višini 8 odstotkov (OdSUKND, 16), na drugi pa zahteva 

doseganje širšega družbeni interesa, kot npr. dostopnost kvalitetnih poštnih storitev, določa o 

hitrosti dostave pisemskih pošiljk in paketov, s čimer pa lahko prihaja do kolizije interesov, 

kar se odraža tako, da za ohranjanje kvalitete svojih storitev in doseganje finančnih 

kazalnikov »žrtvuje« svoje zaposlene, ko jim nudi slabo plačilo in slabe delovne pogoje. Na 

tem mestu bi bilo smiselno v Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko 

naložbo države vključiti tudi elemente korporativne družbene odgovornosti. Milhaupt in 

Pargendler (2017, 489) navajata, da je norveška vlada v letu 2002 s ciljem čim večje 

predvidljivosti izvrševanja lastništva določila deset načel korporativnega upravljanja za 

družbe v državni lasti. Ta načela so bila spremenjena v letu 2014, tako da zagotavljajo večjo 

družbeno odgovornost upravljanja. Bohinc (2017b, 6) opozarja, da odgovorno družbeno 

upravljanje javnega premoženja terja ločitev regulatorne oz. usklajevalne funkcije od 

nadzorstvene, kar pomeni, da vlada ne bi smela biti skupščina SDH. Za nadzornike in 

direktorje družb v državni in občinski lasti predlaga državni strokovni izpit, kar bi izkazovalo 

visoke standarde usposobljenosti. 

Cilji upravljanja družb v državni lasti so si medsebojno tudi protislovni in se med seboj 

izključujejo, zato že smernice OECD (2015a) za upravljanje družb v državni lasti narekujejo, 
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da je potrebno določiti prioritetne naloge in načrt, ki usklajuje nasprotujoče si cilje (Nahtigal 

2015, V). To v praksi pomeni, da se mora družba oz. v našem primeru država preko strategij 

in smernic odločiti, katere so tiste prioritete, ki naj bi jih družba v državni lasti najprej 

zasledovala.  

Država prejema v proračun tudi dividende, ki jih prinašajo kapitalske naložbe v upravljanju. 

Tako se v letu 2019 pričakuje 39,3 milijona EUR iz naslova dividend iz naložb v imetništvu 

SDH ter 183, 7 milijona EUR prilivov iz naslova dividend v imetništvu RS ter SDH. Skupaj 

to znaša 223 milijona EUR. V letu 2020 pa pričakuje priliv iz naslova dividend v imetništvu 

SDH in RS v višini 152,4 milijona EUR (SDH 2018c, 33). Vprašanje je, kolikšen je javni 

interes za izplačilo teh dividend v državni proračun, koliko pa bi bilo smiselno dividende 

uporabiti za drug namen, ki bi zasledoval tudi druge razvoje cilje družbe. 

V zahtevah slovenske obrti in podjetništva (OZS 2018, 28) si obrtniki in podjetniki želijo 

urediti drugačen status regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri 

delu. Zavod za zdravstveno zavarovanje in zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

imata pravico od delodajalca zahtevati povrnitev stroškov zdravljenja in drugo povzročeno 

škodo, če je ta posledica delavčeve poškodbe pri delu, bolezni oziroma invalidnosti ali celo 

smrti in je nastala, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri 

delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi. To izhaja iz 87. člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, in sicer od 191. do 193. člena. Ena izmed možnih rešitev je zavarovanje te 

odgovornosti pri komercialni zavarovalnici, ki pa mora biti smiselno limitirana.  

Malo gospodarstvo v Sloveniji predstavlja več kot 90 odstotkov gospodarstva (OZS 2018, 

16), Zavarovalnica Triglav ima kot svoj nefinančni cilj naveden tudi razvoj storitev in 

smiselno bi lahko pripravila ustrezen produkt ob dejstvu, da bi moral zakonodajalec limitirati 

višino regresnega zahtevka. 

SID mora nuditi ugodne pogoje, po drugi strani pa dosegati dobre finančne rezultate, kar sta 

precej nasprotujoča cilja. V času krize so zmanjšali aktivnost, to pa je glede na upad 

financiranja komercialnih bank, predvsem na področju gospodarstva, ravno nasprotno, kot bi 

se od banke v državnem lastništvu pričakovalo. Po drugi strani pa lahko pohvalimo izdajo 

zelenih obveznic, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju v Republiki Sloveniji (SID banka, 

2017). 

Cilj ROE se je določal leta 2015, ko je bil Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb 

države sprejet. Pri izračunu se je upoštevalo vse takratne obstoječe kapitalske naložbe 

(strateške, pomembne in portfeljske), hkrati pa so bile upoštevane tudi družbe, ki jih SDH ne 

upravlja in jih seveda ne vključuje v svoje izračune. V izračunu so bile leta 2015 upoštevane 

tudi naložbe, ki so se do sedaj prodale, kot npr. banke. Strateške naložbe imajo v primerjavi s 

pomembnimi in portfeljskimi v povprečju nižjo donosnost. Tudi SDH predlaga, da bi bilo 
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smiselno določati ROE glede na sektor, v katerem družba deluje, oziroma glede na 

klasifikacijo naložb. Družbe, ki so razvrščene med strateške naložbe, morajo poleg finančnega 

cilja ROE z 8 odstotki uresničevati tudi pomembne družbene interese, predvsem dostopnost in 

zagotavljanje ustrezne ravni infrastrukture, opravljanje javnih služb, razvojne in varnostne 

cilje ter uresničevanje drugih pomembnih družbenih interesov (SDH 2018c, 31–32). 

Ocenjujemo, da ključen cilj, zapisan v Odloku strategije upravljanja kapitalskih naložb 

države, da mora biti ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države višini 8 odstotka na 

knjigovodsko vrednost kapitala leta 2020, ni najbolj smiseln. Podjetja v državni lasti namreč 

delujejo v različnih panogah, zato ni možno dosegati enakega donosa, saj so okoliščine 

poslovanja različne. Potrebna bi bila določitev ustvarjanja kapitalskega donosa po posameznih 

sektorjih ter klasifikaciji naložb. 

Kot dobro prakso določanja strateških in finančnih ciljev družb v državni lasti v dialogu 

predstavlja Švedska. To pomeni, da se ministrstva, ki so administrativno zadolžena za 

posamezna podjetja, skupaj z nadzornimi sveti in upravo redno srečujejo na tako imenovanih 

lastniških dialogih (ang. owner dialogues), kjer določajo cilje. Večina teh podjetij spada pod 

okrilje Ministrstva za podjetja in inovacije (Ministry of Finance, Sweden 2018, 15). 

Švedska določa finančne cilje za vsako podjetje posebej, za kar uporablja različne metode 

finančnih ciljev. Za izračun stroška kapitala uporabljajo večstopenjsko analizo. Uporabljajo 

kalkulacijo stroška kapitala družbe, kar pomeni pričakovan donos investitorju, ki ga lahko 

pridobijo z alternativno investicijo z enakim tveganjem in ročnostjo. Nivo stroška kapitala 

določa, ali je donos za investitorja glede na njegovo tveganje upravičen Čez čas mora biti 

donos na kapital podoben, kot je strošek kapitala. Do predloga za finančne cilje pridejo skozi 

metodo, ki izhaja iz stroška kapitala, dividendno politiko, cilje profitabilnosti in strukturo 

kapitala (Ministry of Finance, Sweden 2018, 18). 

Slovenski državni holding sicer navaja, da redno periodično organizira sestanke z upravami in 

nadzornimi sveti družb. Tam se seznanja z rezultati poslovanja in načrtovanimi dejavnostmi 

družb, na drugi strani pa sodeluje tudi z resornimi ministrstvi na področju strategij panog in 

sektorskih politik in s socialnimi partnerji (SDH 2018c, 20). 

Bohinc (2017a, 8) predlaga ločitev nadzorne in regulatorne funkcije. Trdi namreč, da to ni 

doseženo, če vse člane nadzornega sveta imenuje in odpokliče vlada na predlog ministra, 

pristojnega za finance. To ne drži v celoti, saj je v 40. členu v prvem odstavku ZSDH-1 

zapisano, da člane nadzornega sveta imenuje državni zbor na predlog vlade. Predlog mora 

državni zbor sprejeti v paketu, torej ga ne more spreminjati. Prav tako na predlog vlade člana 

nadzornega sveta odpokliče državni zbor. Podpiramo pa predlog, da bi za člane nadzornega 

sveta, uprave ter člane nadzornih svetov gospodarskih družb v upravljanju kot tudi upravo 

določili pogoje usposobljenosti. Torej, da bi se znanja preverjala na državnem strokovnem 

izpitu. 
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3 ANALIZA IZVAJANJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA STRATEŠKIH NALOŽB 

V tem poglavju predstavimo finančne kazalnike strateških naložb države. 

3.1 Opredelitev vzorca 

V vzorec smo vključili družbe v lasti države, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne 

naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim bolj uspešnega 

ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države). Država je v strategiji upravljanja 

določila kot strateške naložbe 24 podjetij (OdSUKND, 44). Ker v analiziranem obdobju za tri 

družbe ni bilo celotnih finančnih podatkov, smo te družbe iz analize izključili in v 

nadaljevanju prikazujemo 21 družb. Zaradi enotnosti podatkov smo le-te povzemali iz baze 

Gvin.com, kjer pa nismo analizirali celotne skupine družbe, če obstaja, ampak samo osnovno 

družbo. 

3.2 Metode zbiranja podatkov 

Podatke smo pridobili iz letnih poročil (obdobje 2012-2017) posameznih, v vzorec vključenih 

družb, ki so bila objavljena in dostopna na GVIN.com.  

3.3 Metode obdelave podatkov 

Uspešnost poslovanja posameznih družb v lasti države v obdobju 2012-2017, in sicer 

strateške naložbe države, smo ugotavljali z naslednjimi kazalniki poslovanja teh družb: 

− ROE % 

− ROA % 

− EBITDA MARŽA % 

− EBIT MARŽA %  

− dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 

Pri petih družbah (Luka Koper, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., SID banka, d. d., Zavarovalnica 

Triglav, d. d., Elektro Ljubljana, d. d.) v lasti države iz prve alineje opisanih družb smo 

analizirali tudi nefinančne cilje. 

Pridobljene podatke smo analizirali v programskem orodju SPSS 23.0. – uporabili smo 

univariatno metodo obdelave podatkov. 

Analizirane družbe smo zaradi preglednosti podatkov razdelili v sedem smiselnih skupin. 
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3.4 Raziskovalna vprašanja 

Oblikovali smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

− RV1: Kakšna je finančna uspešnost družb v letih 2012-2017 v lasti države, ki izvajajo za 

državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z 

namenom njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe 

države), če finančni kazalec ROE primerjamo z izbranimi primerljivimi družbami glede 

na panogo? 

− RV2: Kakšna je finančna uspešnost družb v letih 2012-2017, ki izvajajo za državo 

pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom 

njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države), če 

finančni kazalec dodana vrednost na zaposlenega primerjamo z izbranimi primerljivimi 

družbami glede na panogo? 

− RV3: Kakšna je razlika med pričakovanim ROE in dejanskim ROE v letih 2015, 2016 pri 

družbah v lasti države, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in 

razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim bolj uspešnega 

ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države)? 

− RV4: Kakšni so nefinančni cilji pri posamezni strateški naložbe države ter v kakšnem 

razmerju so s temeljnim ciljem upravljanja in kako jih vrednotiti v praksi skozi kriterij 

dobrega upravljanja družbe v državni lasti? 

3.5 Energetika 

V skupino »Energetika« smo vključili naslednje družbe: 

− Elektro Celje, d. d.  

− Elektro Gorenjska, d. d.  

− Elektro Ljubljana, d. d., 

− Elektro Maribor, d. d. 

− Elektro Primorska, d. d. 

− Borzen, d. o. o. 

− ELES, d. o. o. 

− SODO, d. o. o. 

− HSE, d. o. o. 

− GEN energija, d. o. o. 

3.5.1 Elektro Celje, d. d., Elektro gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro 

Maribor, d. d., Elektro Primorska, d. d. 

Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d., 

Elektro Primorska imajo v lasti distribucijsko omrežje električne energije na ozemlju 
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Republike Slovenije in za SODO pogodbeno opravljajo storitve obvezne gospodarske javne 

službe.  

Analiza uspešnosti družb Elektro Celje, d. d., Elektro gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., 

Elektro Maribor, d. d., Elektro Primorska, d. d. v obdobju 2012-2017 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba Elektro Celje, d. d. najbolje poslovala v letu 

2016, saj je v tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (77.000 EUR), najvišjo 

razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža=15 

odstotkov), visoko EBITA maržo (43 odstotkov), najvišji donos na sredstva (ROA=3,4 

odstotka) in donos na kapital ROE=4,7 odstotka. 

Razvidno je tudi, da je družba Elektro Gorenjska, d. d. najbolje poslovala v letu 2017, saj je v 

tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (109.000 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža=21 odstotkov), 

visoko EBITA maržo (48 odstotkov), najvišji donos na sredstva (ROA=3,2 odstotka) in donos 

na kapital ROE=4,9 odstotka. 

Preglednica prikazuje, da je Elektro Ljubljana, d. d. najbolje poslovala v letu 2016, saj je v 

tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (87.000 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža=18 odstotkov), 

visoko EBITA maržo (45 odstotkov), najvišji donos na sredstva (ROA=3,6 odstotka) in donos 

na kapital ROE=5,7 odstotka. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba Elektro Maribor, d. d. najbolje poslovala v 

letu 2017, saj je v tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (75.000 EUR), 

najvišjo razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT 

marža=157odstotkov), visoko EBITA maržo (41 odstotkov), najvišji donos na sredstva 

(ROA=3,8 odstotka) in donos na kapital ROE=5,1 odstotka. 

Prav tako preglednica prikazuje, da je Elektro Primorska, d. d. najbolje poslovala v letu 2017, 

saj je v tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (79.000 EUR), najvišjo 

razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža=17 

odstotkov), visoko EBITA maržo (42 odstotkov), najvišji donos na sredstva (ROA=3,6 

odstotka) in donos na kapital ROE=4,9 odstotka. 
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Preglednica 4: Kazalniki poslovanja distributerjev električne energije v obdobju 2012-

2017 

Elektro Celje 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 4,0 3,0 4,7 3,5 4,7 4,4 4,1 0,7 

ROA (%) 2,9 2,1 3,4 2,5 3,4 3,3 2,9 0,5 

EBITDA MARŽA (%) 36 38 40 38 43 41 39,3 2,5 

EBIT MARŽA (%) 11 11 13 12 15 13 12,5 1,5 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
69 73 77 76 77 69 75,0 3,4 

Elektro Gorenjska 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 2,0 2,3 3,4 4,1 4,8 4,9 3,6 1,2 

ROA (%) 1,3 1,6 2,3 2,8 3,2 3,2 2,4 0,8 

EBITDA MARŽA (%) 41 39 40 41 47 48 42,7 3,8 

EBIT MARŽA (%) 11 14 16 17 21 21 16,7 3,9 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
83 88 91 94 105 109 95,0 10,1 

Elektro Ljubljana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 2,0 3,0 4,2 4,3 5,7 4,6 3,9 1,3 

ROA (%) 1,1 1,8 2,6 2,7 3,6 3,0 2,5 0,9 

EBITDA MARŽA (%) 33 37 40 41 45 44 40,0 4,5 

EBIT MARŽA (%) 7 12 15 16 18 17 14,2 4,1 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
67 78 84 81 87 88 80,8 7,7 

Elektro Maribor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 3,0 3,1 3,8 4,5 5,0 5,1 4,1 0,9 

ROA (%) 2,1 2,3 2,8 3,3 3,7 3,8 3,0 0,7 

EBITDA MARŽA (%) 36 35 38 38 41 41 38,2 2,5 

EBIT MARŽA (%) 9 11 14 15 16 17 13,7 3,1 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
67 68 70 71 74 75 70,8 3,2 

Elektro Primorska 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 2,0 3,1 2,1 4,2 4,6 4,9 3,5 1,3 

ROA (%) 1,6 2,2 1,5 3,1 3,4 3,6 2,6 0,9 

EBITDA MARŽA (%) 32 35 33 37 43 42 37,0 4,6 

EBIT MARŽA (%) 8 12 9 12 18 17 12,7 4,1 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
62 68 66 70 76 79 70,2 6,3 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 

Primerjava uspešnosti družb Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, 

d. d., Elektro Maribor, d. d., Elektro Primorska, d. d. v obdobju 2012-2017 glede na panogo. 
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V panogi D35.130: Distribucija električne energije je bilo na dan 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 25 

aktivnih subjektov. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da sta od leta 2014 naprej Elektro Ljubljana, d. d. in 

Elektro Maribor, d. d. poslovala bolje od povprečja panoge, če ga primerjamo s kazalnikom 

ROE. 

Preglednica 5: Kazalniki poslovanja panoge: distribucija električne energije v obdobju 

2012-2017 

Distribucija električne 

energije 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 2,9 3,4 4,2 4,2 4,9 4,9 4,1 0,8 

ROA (%) 1,9 2,2 2,7 2,7 3,1 3,1 2,6 0,5 

EBITDA MARŽA (%) 17 19 20 20 24 24 20,7 2,8 

EBIT MARŽA (%) 5 6 7 8 9 9 7,3 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
69 75 78 80 83 84 78,2 5,6 

Vir: GVIN 2019. 

 

Slika 4: ROE (%) distributerjev električne energije v primerjavi s panogo (obdobje 

2012-2017) 

Vir: GVIN 2019. 
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Slika 5: EBIT marža (%) distributerjev električne energije v primerjavi s panogo 

(obdobje 2012-2017) 

Vir: GVIN 2019. 

Primerjava ROE % družb Elektro Celje, d. d., Elektro gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, 

d. d., Elektro Maribor, d. d., Elektro Primorska, d. d. v obdobju 2015-2016, glede na 

pričakovani ROE % v tem obdobju 

Iz Preglednice 3 je razvidno, da je vseh pet družb (distributerjev električne energije) v letu 

2016 glede na leto 2015 povečalo svojo sposobnost ustvariti dobiček brez potrebe po 

dodatnem vplačilu kapitala, saj je dejanski ROE (%) pri vseh teh družbah v letu 2016 višji kot 

dejanski ROE (%) teh družb v letu 2015. Iz Preglednice 3 je prav tako razvidno, da so te 

družbe v obdobju 2015-2016 dosegle boljši ROE (%) od pričakovanega ROE (%), kar 

pomeni, da so te družbe presegle zastavljeni finančni cilj države. 
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Preglednica 6: Primerjava ROE (%) v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE 

(%) v tem obdobju 

Elektro Celje 2015 2016 

Dejanski ROE % 3,5 4,7 

Pričakovani ROE % 3,4 3,6 

Razlika 0,1 1,1 

Elektro Gorenjska 2015 2016 

Dejanski ROE % 4,1 4,8 

Pričakovani ROE % 2,8 3,0 

Razlika 1,3 1,8 

Elektro Ljubljana 2015 2016 

Dejanski ROE % 4,3 5,7 

Pričakovani ROE % 2,8 3,0 

Razlika 1,5 2,7 

Elektro Maribor 2015 2016 

Dejanski ROE % 4,5 5,0 

Pričakovani ROE % 2,8 3,0 

Razlika 1,7 2,0 

Elektro Primorska 2015 2016 

Dejanski ROE % 4,2 4,6 

Pričakovani ROE % 2,8 3,0 

Razlika 1,4 1,6 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.5.2 Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o. 

V nadaljevanju bomo analizirali uspešnost družbe in jo primerjali s panogo (tam, kjer je to 

smiselno) ter izvedli primerjavo pričakovanega in dejanskega finančnega kazalnika ROE (%). 

Analiza uspešnosti družbe v obdobju 2012-2017 

Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o., opravlja dejavnost operaterja trga in 

dejavnost Centra za podpore. Iz Preglednice 7 je razvidno, da je družba najbolje poslovala v 

letu 2017, saj je imela družba v tem letu najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (130.000 

EUR), najvišjo razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT 

marža=42,0 %), visoko EBITDA maržo (49,0 %) in zelo visok donos na kapital 

(ROE=35,5 %).  

Najvišji donos na kapital ali ROE je bil v vsem obdobju visok, najvišji je bil v letu 2012 - 

znašal je 38,9 odstotkov. Najvišji donos na sredstva je bil v letu 2012 (ROA=4,3 %). 
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Preglednica 7: Kazalniki poslovanja družbe Borzen d. o. o. v obdobju 2012-2017 

Družba 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 38,9 17,9 15,9 5,6 31,1 35,5 24,2 11,9 

ROA (%) 4,3 3,6 2,7 0,7 2,3 1,7 2,6 1,2 

EBITDA MARŽA (%) 42 40 41 43 47 49 43,7 3,2 

EBIT MARŽA (%) 33 29 31 14 39 42 31,3 9,0 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
98 93 105 102 108 130 106,0 11,8 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2017. 

Primerjava uspešnosti družbe Borzen d. o. o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

Družba Borzen d. o. o. opravlja dejavnost operaterja trga z elektriko in dejavnost Centra za 

podpore, zato primerjava glede na panogo »distribucija električne energije« ni smiselna. 

Primerjava ROE % družbe Borzen d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE % 

v tem obdobju 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da je poslovodstvo družbe Borzen d. o. o. v letu 2016 zelo 

učinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je v tem letu 

dosegel zelo visok donos (ROE=31,1 %). V letu 2015 je bil dejanski ROE (%) za 9,4 % 

manjši od pričakovanega ROE (%), je pa bil donos na kapital ali ROE (%) v letu 2015 

pozitiven (5,6 %). 

Preglednica 8: Primerjava ROE (%) družbe Borzen d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 5,6 31,1 

Pričakovani ROE % 15,0 16,8 

Razlika -9,4 14,3 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.5.3 ELES, d. o. o. 

ELES d. o. o. je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Iz Preglednice 9 

je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2017, saj je družba v tem letu imela 

najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (149.000 EUR), najvišjo razliko med poslovnimi 

prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža=9,0 %), visoko EBITDA maržo 

(27,0 %), najvišji donos na sredstva (ROA=2,5 %) in donos na kapital ROE=5,2 %.  
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Preglednica 9: Kazalniki poslovanja družbe ELES d. o. o. v obdobju 2012-2017 

Družba 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 1,0 2,5 2,9 2,6 3,6 5,2 3,0 1,4 

ROA (%) 0,9 1,5 1,8 1,5 1,9 2,5 1,7 0,5 

EBITDA MARŽA (%) 27 27 28 27 28 27 27,3 0,5 

EBIT MARŽA (%) 7 7 7 8 9 9 7,8 1,0 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
116 122 129 126 134 149 129,3 11,4 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 

Primerjava uspešnosti družbe ELES d .o. o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

Družba ELES d. o. o. izvaja OGJS sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega 

omrežja, zato primerjava glede na panogo »distribucija električne energije« ni smiselna. 

Primerjava ROE % družbe ELES d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE % 

v tem obdobju 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da je poslovodstvo družbe ELES d. o. o. v letu 2015 lastniški 

kapital, ki so ga imeli na voljo, uporabilo manj učinkovito, kot je pričakovala država – 

dejanski ROE je bil v tem letu manjši za 0,2 % od pričakovanega. V letu 2016 pa je bil 

dejanski ROE za 0,6 % višji od pričakovanega. 

Preglednica 10:  Primerjava ROE (%) družbe ELES d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 2,6 3,6 

Pričakovani ROE % 2,8 3,0 

Razlika -0,2 0,6 

Vir: GVIN 2019. 

3.5.4 SODO, d. o. o. 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2012, saj je imela družba v 

tem letu najvišji donos na kapital, ROE=52,0 odstotkov.  
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Preglednica 11: Kazalniki poslovanja družbe SODO d. o. o. v obdobju 2012-2017 

Družba 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 52,0 46,6 35,2 36,1 9,6 14,9 32,4 16,9 

ROA (%) 8,8 3,1 2,8 2,9 0,7 0,2 3,1 3,1 

EBITDA MARŽA (%) 1 1 1 2 1 1 1,2 0,4 

EBIT MARŽA (%) 1 1 1 1 0 1 0,8 0,4 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
185 197 203 220 132 159 182,7 32,1 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 

Primerjava uspešnosti družbe SODO d. o. o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

Družba SODO d. o. o. izvaja GJS distribucijskega operaterja električne energije, zato 

primerjava glede na panogo »distribucija električne energije« ni smiselna. 

Primerjava ROE % družbe SODO d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE % 

v tem obdobju 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da je poslovodstvo družbe SODO d. o. o. v letu 2016 uporabilo 

lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, manj učinkovito, kot je pričakovala država – dejanski 

ROE je bil v tem letu manjši od pričakovanega za 3,6 %. V letu 2015 pa je poslovodstvo 

družbe lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, uporabilo zelo učinkovito – vložek države je v 

tem letu dosegel zelo visok donos (ROE=36,1 odstotkov). 

Preglednica 12:  Primerjava ROE (%) družbe SODO d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 36,1 9,6 

Pričakovani ROE % 18,8 13,2 

Razlika 17,3 -3,6 

Vir: GVIN 2019. 

3.5.5 HSE, d. o. o. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba HSE d. o. o. najbolje poslovala v letu 2014, 

če primerjamo ROE kazalnik. Ta je znašal 12,7 odstotka. V primerjavi s panogo je podjetje 

poslovalo boljše v letih 2012, 2013, 2014 in 2016. 



 

43 

Preglednica 13: Kazalniki poslovanja družbe HSE d. o. o. v obdobju 2012-2017 

HSE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 4,0 7,4 12,7 -32,6 5,2 2,2 -0,2 16,3 

ROA (%) 3,0 5,3 10,2 -24,8 3,5 1,5 -0,2 12,4 

EBITDA MARŽA (%) 3 6 8 4 5 3 4,8 1,9 

EBIT MARŽA (%) 3 6 7 4 5 3 4,7 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
569 870 819 444 503 351 592,7 208,4 

Distribucija električne 

energije 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 2,9 3,4 4,2 4,2 4,9 4,9 4,1 0,8 

ROA (%) 1,9 2,2 2,7 2,7 3,1 3,1 2,6 0,5 

EBITDA MARŽA (%) 17 19 20 20 24 24 20,7 2,8 

EBIT MARŽA (%) 5 6 7 8 9 9 7,3 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
69 75 78 80 83 84 78,2 5,6 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Primerjava uspešnosti družbe HSE d .o. o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

V panogi D35.130: Distribucija električne energije je bilo 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 25 

aktivnih subjektov. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba HSE d. o. o. od leta 2014 naprej poslovala slabše od 

povprečja panoge distribucije električne energije, če primerjamo ROE v odstotkih.  

 

Slika 6: ROE (%) distributerjev električne energije v primerjavi s panogo (obdobje 

2012-2017) 

Vir: GVIN 2019. 
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Iz spodnje slike je razvidno, da je družba HSE d. o. o. od leta 2014 naprej poslovala slabše od 

povprečja panoge distribucije električne energije, če primerjamo EBIT maržo v odstotkih.  

 

Slika 7: EBIT marža (%) distributerjev električne energije v primerjavi s panogo 

(obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Primerjava ROE % družbe HSE d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE% v 

tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da družba niti v letu 2015 niti v letu 2016 ni dosegla 

pričakovanega ROE %, čeprav je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015, ko je znašal 1,5 

odstotka, v letu 2016 zrastel na 2 odstotka,. 

Preglednica 14:  Primerjava ROE (%) družbe HSE d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na 

pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 1,5 2,0 

Pričakovani ROE % 5,2 2,2 

Razlika 3,7 0,2 

Vir: GVIN 2019; ODSUKND. 

3.5.6 GEN energija, d. o. o. 

Skupina GEN trguje z električno energijo na energetskem trgu. Iz spodnje preglednice je 

razvidno, da je družba GEN energija, d. o. o. najbolje poslovala leta 2017, saj je družba v tem 

letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (456.000 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBID marža = 13 odstotkov), 

visoko EBITDA maržo (13 odstotkov) in najvišji donos na kapital (ROE=4,4 odstotka). 
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Preglednica 15:  Kazalniki poslovanja družbe GEN energija, d. o. o. v obdobju 2012-

2017 

GEN energija, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 4,0 3,8 4,1 3,0 4,1 4,4 3,9 0,5 

ROA (%) 2,9 3,0 3,4 2,5 3,5 3,7 3,2 0,4 

EBITDA MARŽA (%) 11 11 11 8 12 13 11,0 1,7 

EBIT MARŽA (%) 10 10 10 8 11 13 10,3 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
484 445 436 355 452 456 438,0 43,8 

Distribucija električne 

energije 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 2,9 3,4 4,2 4,2 4,9 4,9 4,1 0,8 

ROA (%) 1,9 2,2 2,7 2,7 3,1 3,1 2,6 0,5 

EBITDA MARŽA (%) 17 19 20 20 24 24 20,7 2,8 

EBIT MARŽA (%) 5 6 7 8 9 9 7,3 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
69 75 78 80 83 84 78,2 5,6 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

V panogi D35.130: Distribucija električne energije je bila 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 25 

aktivnih subjektov. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba GEN energija, d. o. o. od leta 2014 naprej poslovala 

slabše od povprečja panoge distribucije električne energije, če primerjamo ROE v odstotkih.  

 

Slika 8: ROE (%) GEN energija, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 
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Iz spodnje slike je razvidno, da družba GEN energija, d. o. o., gledano na EBIT maržo, 

posluje od leta 2015 bolje od povprečja panoge. 

 

Slika 9: EBIT marža (%) GEN energija, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-

2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Primerjava ROE % družbe GEN energija, d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani 

ROE % v tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe GEN energija, d. o. o. tako v 

letu 2015 kot v letu 2016 uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, manj učinkovito, 

kot je pričakovala država – dejanski ROE je bil v letu 2015 manjši za 1,5 odstotka, v letu 

2016 pa za 0,6 odstotkov manjši od pričakovanega. 

Preglednica 16:  Primerjava ROE (%) družbe GEN energija, d. o. o. v obdobju 2015-

2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 3,0 4,1 

Pričakovani ROE % 4,5 4,7 

Razlika -1,5 -0,6 

Vir: GVIN 2019. 
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3.6 Promet, transport in infrastruktura 

V skupino »Promet, transport in infrastruktura« smo vključili naslednje družbe: 

− Kontrola zračnega prometa, d. o. o. 

− Luka Koper, d. d. 

− Slovenske železnice, d. o. o. 

− DRI, d. o. o. 

− DARS, d. d. 

3.6.1 Kontrola zračnega prometa, d. o. o. 

V preglednici je razvidno, da dodana vrednost na zaposlenega stabilno raste. Iz spodnje 

preglednice je razvidno, da je družba Kontrola zračnega prometa, d. o. o. imela najvišji ROE 

v letu 2012 (58,0 odstotka), najvišjo dodano vrednost na zaposlenega pa leta 2017. Najvišji 

donos na sredstva je bil v letu 2012 ( ROA=10,1 odstotka). 

Preglednica 17:  Kazalniki poslovanja družbe Kontrola zračnega prometa, d. o. o. v 

obdobju 2012-2017 

Kontrola zračnega 

prometa, d. o. o. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 58,0 8,3 17,7 8,8 11,6 17,5 20,3 18,9 

ROA (%) 10,1 2,2 6,2 3,5 5,3 9,2 6,1 3,1 

EBITDA MARŽA (%) 18 16 20 17 17 20 18,0 1,7 

EBIT MARŽA (%) 12 4 9 6 7 10 8,0 2,9 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
121 115 129 125 127 138 125,8 7,8 

Spremljajoče storitvene 

dejavnosti v zračnem 

prometu 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 7,0 5,0 5,3 8,4 9,1 9,9 7,5 2,0 

ROA (%) 5,4 3,9 4,1 6,3 7,0 7,6 5,7 1,5 

EBITDA MARŽA (%) 25 23 24 24 24 25 24,1 0,8 

EBIT MARŽA (%) 13 10 11 13 14 14 12,5 1,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
76 75 79 81 82 86 79,8 4,1 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 

V panogi H52.230: Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu je bilo 14. 3. 2019 

(GVIN 2019) 50 aktivnih subjektov. 

Donos na kapital je v družbi Kontrola zračnega prometa, d. o. o. večji od povprečja panoge. 
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ROE od leta 2015 naprej signalizira, da podjetje povečuje svojo sposobnost ustvarjati dobiček 

brez potrebe po dodatnem vplačilu kapitala. 

 

Slika 10: ROE (%) Kontrola zračnega prometa, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 

2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

V celotnem analiziranem obdobju je EBITA marža (%) družbe manjša od povprečja panoge. 

 

Slika 11: EBIT marža (%) Kontrola zračnega prometa, d. o. o. v primerjavi s panogo 

(obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 
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Iz preglednice je razvidno, da družba v letu 2016 presega pričakovani ROE %, kar pomeni, da 

je ta družba presegla zastavljeni cilj države. V letu 2016 je glede na leto 2015 še povečala 

svojo sposobnost ustvariti dobiček brez potrebe po dodatnem vplačilu kapitala. 

Preglednica 18:  Primerjava ROE (%) družbe Kontrola zračnega prometa, d. o. o. v 

obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 8,8 11,6 

Pričakovani ROE % 9,0 9,0 

Razlika -0,2 2,6 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.6.2 Luka Koper, d. d. 

Luka Koper, d. d. je poleg pomorskega in potniškega prometa na območju pristanišča skladno 

s koncesijsko pogodbo pristojna tudi za izvajanje gospodarske javne službe rednega 

vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet. Družba upravlja, vodi in 

razvija tudi pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena javnemu prometu. Iz spodnje 

preglednice je razvidno, da je družba Luka Koper, d. d. najbolje poslovala v letu 2016, saj je 

imela v tem letu eno izmed najvišjih dodanih vrednosti na zaposlenega (132.000 EUR), 

najvišjo razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT 

marža=24 odstotkov), visoko EBITDA maržo (37 odstotkov) in visok donos na kapital 

(ROE= 13,8 odstotka). 

Preglednica 19: Kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d. v obdobju 2012-2017 

Luka Koper, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 3,0 1,9 10,4 10,5 13,8 10,6 8,4 4,8 

ROA (%) 1,6 1,0 6,1 6,5 8,8 6,7 5,1 3,1 

EBITDA MARŽA (%) 33 33 36 37 37 30 34,3 2,8 

EBIT MARŽA (%) 11 8 19 22 24 17 16,8 6,2 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
94 101 116 125 132 124 115,3 14,9 

Pretovarjanje 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 6,0 3,0 9,0 9,0 11,5 9,4 7,9 3,0 

ROA (%) 3,0 1,6 5,0 5,3 7,0 5,7 4,6 1,9 

EBITDA MARŽA (%) 33 30 32 33 33 29 31,7 1,8 

EBIT MARŽA (%) 15 9 17 19 20 15 15,8 3,9 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
74 72 81 83 87 80 79,5 5,6 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 
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V panogi H52.240: Pretovarjanje 14. 3. 2019 (GVIN 2019) je bilo 170 aktivnih subjektov. 

Družba Luka Koper, d. d. od leta 2014 naprej dosega boljši ROE kot panoge v segmentu 

pretvarjanja v povprečju. 

 

Slika 12: ROE (%) Luka Koper, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Družba Luka Koper, d. d. od leta 2014 naprej dosega boljšo EBIT maržo kot panoge v 

segmentu pretvarjanja v povprečju od leta 2013 naprej. 

 

Slika 13: EBIT marža (%) Luka Koper, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba Luka Koper, d. d. v letu 2016 zelo učinkovito 

uporabila lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je v tem letu dosegel dober 

donos (ROE=13,8 odstotka), kar je za 2,3 odstotke bolje od pričakovanja države. V letu 2015 
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pa družba ni dosegla pričakovanja države, saj je bil ROE za 0,5 odstotkov nižji od 

pričakovanega (ROE=10,5 odstotka). 

Preglednica 20:  Primerjava ROE (%) družbe Luka Koper, d. d. v obdobju 2015-2016 

glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 10,5 13,8 

Pričakovani ROE % 11,0 11,5 

Razlika -0,5 2,3 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.6.3 Slovenske železnice, d. o. o. 

Slovenske železnice, d. o. o. so nacionalni prevoznik v tovornem in potniškem prometu in 

upravljavec javne železniške infrastrukture. Opravljajo tudi obvezno gospodarsko javno 

službo vzdrževanja železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na javni 

železniški infrastrukturi. Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala 

leta 2015, saj je v tem letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (104.000 EUR), 

najvišjo razliko med poslovnimi prihodki/prodajo in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT 

marža=55 odstotkov), visoko EBITDA maržo (35 odstotkov) in visok donos na kapital 

(ROE=7,5 odstotkov). 

Preglednica 21:  Kazalniki poslovanja družbe Slovenske železnice, d. o. o. v obdobju 

2012-2017 

Slovenske železnice, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 0,0 4,6 6,0 7,5 5,2 2,1 4,2 2,7 

ROA (%) -0,1 1,0 1,5 3,0 2,8 1,1 1,6 1,2 

EBITDA MARŽA (%) 18 22 38 55 23 8 27,3 16,7 

EBIT MARŽA (%) 3 13 32 35 20 3 17,7 13,9 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
43 40 61 104 55 43 57,7 24,1 

Dejavnost uprav podjetij 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 3,0 2,2 4,8 6,7 7,6 5,2 4,9 2,1 

ROA (%) 1,8 1,1 2,5 3,9 4,6 3,2 2,9 1,3 

EBITDA MARŽA (%) 15 12 11 24 15 13 15,0 4,7 

EBIT MARŽA (%) 10 6 3 16 11 7 8,8 4,5 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
74 61 62 96 76 75 74,0 12,7 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 
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Primerjava uspešnosti družbe Slovenske železnice, d. o. o. v obdobju 2012-2017 glede na 

panogo 

Slovenske železnice, d. o. o od leta 2015 naprej dosegajo slabši ROE od svoje panoge. 

 

Slika 14: ROE (%) Slovenske železnice, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-

2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje slike je razvidno, da družba Slovenske železnice, d. o. o. dosega od leta 2013 boljši 

rezultat od povprečja panoge, gledano na EBIT maržo. Izjema je leto 2017, ko kazalnik 

družbe pade pod povprečje panoge. 

 

Slika 15: EBIT marža (%) Slovenske železnice, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 

2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da družba Slovenske železnice, d. o. o. v letu 2015 

presega pričakovani ROE za več kot 5,4 odstotke (ROE=7,5 odstotkov). V letu 2016 pa je 
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družba slabo uporabila lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, saj je ROE znašal 5,2 

odstotka, kar je za 1,3 odstotka manj od pričakovanja. 

Preglednica 22:  Primerjava ROE (%) družbe Slovenske železnice, d. o. o. v obdobju 

2015-2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 7,5 5,2 

Pričakovani ROE % 2,1 6,5 

Razlika 5,4 -1,3 

Vir: GVIN 2019; OdSKUND. 

3.6.4 DRI, d. o. o. 

DRI upravljanje investicij, d. o. o. je družba, ki opravlja svetovalne in inženirske storitve pri 

infrastrukturnih projektih s področja cest, železnic, letališke infrastrukture, stavb, športne 

infrastrukture ter mejnih prehodov. Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba imela 

največ uspešnih kazalnikov v letu 2017. V tem letu ima namreč najvišji donos na kapital 

(ROE=5,9 odstotkov), najvišjo razliko med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi 

odhodki/stroški (EBIT MARŽA=7 odstotkov) ter najvišji donos na sredstva (ROA=4,8 

odstotkov). 

Preglednica 23: Kazalniki poslovanja družbe DRI, d. o. o. v obdobju 2012-2017 

DRI, d.o.o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 5,0 3,9 4,6 5,6 4,7 5,9 4,9 0,7 

ROA (%) 4,0 3,2 3,9 4,7 3,9 4,8 4,1 0,6 

EBITDA MARŽA (%) 11 11 11 11 10 9 10,5 0,8 

EBIT MARŽA (%) 5 4 5 7 6 7 5,7 1,2 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
49 44 51 53 51 52 50,0 3,2 

Druge inženirske 

dejavnosti in tehnično 

svetovanje 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 5,0 4,4 8,4 8,5 12,1 8,8 7,9 2,8 

ROA (%) 1,7 1,6 3,5 3,8 5,5 4,1 3,4 1,5 

EBITDA MARŽA (%) 8 8 8 9 9 6 8,0 1,1 

EBIT MARŽA (%) 3 4 4 5 4 4 4,0 0,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
42 42 44 44 43 47 43,7 1,9 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019. 
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V panogi M71.129: Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje je bilo 14. 3. 2019 

(GVIN 2019) 4823 aktivnih subjektov. 

Družba DRI v primerjalnem obdobju dosega slabši ROE, kot je povprečje panoge. 

 

Slika 16: ROE (%) DRI, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje slike je razvidno, da družba DRI, d. o. o. glede kazalnika EBIT marža v povprečju 

s panogo. 

 

Slika 17: EBIT marža (%) DRI, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe DRI, d. o. o. v letu 2015 

učinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je v tem letu 

dosegel 5,6 odstotni donos, kar je 0,8 odstotkov več, kot je bilo pričakovano. Nasprotno pa je 

v letu 2016 ROE znašal 4,7 odstotkov, kar je 0,3 odstotkov slabše od pričakovanja države. 
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Preglednica 24:  Primerjava ROE (%) družbe DRI, d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 5,6 4,7 

Pričakovani ROE % 4,8 5,0 

Razlika 0,8 -0,3 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.6.5 DARS, d. d. 

DARS, d. d. je koncesionar na avtocestah in hitrih cestah, na podlagi naročila pa za Republiko 

Slovenijo opravlja naloge prostorskega načrtovanja, umeščanja v prostor in pridobivanja 

nepremičnin za gradnjo avtocest in hitrih cest. Glavne naloge družbe DARS, d. d. so: 

− Kakovostno upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji. 

− Upravljanje učinkovitega cestninjenja na omrežju cestninskih cest. 

− Nadaljnji razvoj avtocestnega omrežja. 

− Prostorsko umeščanje avtocest in pridobivanje nepremičnin za njihovo gradnjo v imenu 

in za račun Republike Slovenije. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2017, saj je v tem 

letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (270.800 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodajo in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža = 46 odstotkov), 

visoko EBITA maržo (82 odstotkov) in visok donos na kapital (ROE = 5,2 %). 

Preglednica 25: Kazalniki poslovanja družbe DARS, d. d. v obdobju 2012-2017 

DARS, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 1,0 1,9 2,8 2,4 3,9 5,2 2,9 1,5 

ROA (%) 0,4 0,8 1,3 1,1 1,8 2,5 1,3 0,7 

EBITDA MARŽA (%) 77 78 79 73 80 82 78,2 3,1 

EBIT MARŽA (%) 30 32 38 32 41 46 36,5 6,3 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
228 239 268 254 297 339 270,8 41,2 

Spremljajoče storitvene 

dejavnosti v kopenskem 

prometu 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 1,0 2,0 3,0 2,5 3,6 5,3 2,9 1,5 

ROA (%) 0,5 0,9 1,3 1,2 1,7 2,5 1,4 0,7 

EBITDA MARŽA (%) 57 58 60 55 61 63 59,0 2,9 

EBIT MARŽA (%) 23 24 30 25 30 36 28,0 4,9 

se nadaljuje 
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DARS, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
195 206 231 218 252 282 230,7 32,0 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Primerjava uspešnosti družbe DARS, d .d. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

V panogi M52.210: Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu je bilo 14. 3. 2019 

(GVIN 2019) 362 aktivnih subjektov. 

Družba DARS, d. d. v primerjavi spremljajočimi storitvami v kopenskem prometu zaostaja 

edino v kazalniku ROE, ki je v letu 2017 nižji za 0,1 odstotek. 

 

Slika 18: ROE (%) DARS, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN in OdSUKND. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba DARS, d. d. glede kazalnika EBIT marža nad 

povprečjem v primerjavi s panogo. 
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Slika 19: EBIT marža (%) DARS, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019 in OdSUKND. 

Primerjava ROE % družbe DARS, d. d. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE % v 

tem obdobju 

Iz spodnje preglednice ja razvidno, da je poslovodstvo družbe DARS, d. d. v letu 2015 

lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, uporabilo manj učinkovito kot je pričakovala država 

– dejanski ROE je bil v tem letu 0,5 odstotkov manjši od pričakovanega. V letu 2016 pa je 

poslovodstvo družbe lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo, uporabilo bolj učinkovito – 

vložek države je v tem letu dosegel 0,9 odstotkov višji donos, kot je pričakovala država. 

Preglednica 26:  Primerjava ROE (%) družbe DARS, d. d. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE% 2,4 3,9 

Pričakovani ROE% 2,9 3,0 

Razlika -0,5 0,9 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.7 Pošta in telekomunikacije 

V skupino »Pošta in telekomunikacije« smo vključili Pošto Slovenije, d. o. o., ki  

kot svojo osnovno dejavnost izvaja univerzalno poštno storitev: sprejem, usmerjanje, prenos 
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in dostavo pisemskih in paketnih pošiljk v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, 

opravljanje storitev informatike, denarnih storitev in prodaje trgovskega blaga. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2016, saj je imela v 

tem letu najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (29.000 EU), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža = 5 odstotkov), 

najvišjo EBITA maržo (12 odstotkov) ter najvišji donos na kapital (ROE = 3,5 odstotkov). 

Preglednica 27:  Kazalniki poslovanja družbe Pošta Slovenije, d. o. o. v obdobju 2012-

2017 

Pošta Slovenije, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 3,0 -7,2 3,2 3,0 3,5 3,4 1,5 4,2 

ROA (%) 2,1 -5,8 2,5 2,4 2,9 2,7 1,1 3,4 

EBITDA MARŽA (%) 10 8 10 11 12 9 10,0 1,4 

EBIT MARŽA (%) 4 1 3 3 5 3 3,2 1,3 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
28 27 29 28 29 28 28,2 0,8 

Izvajanje univerzalne 

poštne storitve 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 3,0 -7,1 3,2 3,0 3,5 3,4 1,5 4,2 

ROA (%) 2,2 -5,8 2,5 2,4 2,9 2,7 1,1 3,4 

EBITDA MARŽA (%) 10 8 10 11 12 9 10,0 1,4 

EBIT MARŽA (%) 4 1 3 3 5 3 3,2 1,3 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
28 27 29 28 29 28 28,2 0,8 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.7.1 Primerjava uspešnosti družbe Pošta Slovenije, d. o. o. v obdobju 2012-2017 glede 

na panogo 

V panogi H53.100: Izvajanje univerzalne poštne storitve so bili 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 

aktivni 4 subjekti. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Pošta Slovenije, d. o. o. glede kazalnika ROE na 

enaki ravni kot povprečje panoge. 
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Slika 20: ROE (%) Pošta Slovenije, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Pošta Slovenije, d. o. o. glede kazalnika EBIT marža 

na enaki ravni kot povprečje panoge. 

 

Slika 21: EBIT marža (%) Pošta Slovenije, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-

2017) 
Vir: GVIN 2019. 

3.7.2 Primerjava ROE % družbe Pošta Slovenije, d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na 

pričakovani ROE % v tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe tako v letu 2015 kot v letu 2016 

neučinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je namreč letu 
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2015 znašal 3,4 odstotkov, kar je 0,4 odstotkov manj od pričakovanega. V letu 2016 pa je bil 

0,5 odstotkov nižji od pričakovanega, in je tako znašal 3,5 odstotkov. 

Preglednica 28:  Primerjava ROE (%) družbe Pošta Slovenije, d. o. o. v obdobju 2015-

2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 3,0 3,5 

Pričakovani ROE % 3,4 4,0 

Razlika -0,4 -0,5 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.8 Igralništvo 

V skupino »Igralništvo« smo vključili Loterijo Slovenije, d. d. 

3.8.1 Analiza uspešnosti družbe Loterija Slovenije, d. d. v obdobju 2012-2017 

Loterija Slovenije, d. d. prireja klasične igre na srečo. Ponudbo sestavljajo tri loterijske igre 

(Loto, Eurojacpot in Astro), štiri igre s trenutno znanim dobitkom (Izredna srečka, Ekspress 

loterija, Kviz loterija in spletne igre) ter 3x3 plus 6 in Deteljica. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2012, saj je v tem 

letu imela najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (216.000 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža = 6 odstotkov), 

najvišjo EBITA maržo (8 odstotkov) in visok donos na kapital (ROE = 18 odstotkov). ROE je 

bil sicer v letu 2016 višji za 0,1 odstotek. 

Preglednica 29:  Kazalniki poslovanja družbe Loterija Slovenije, d. d. v obdobju 2012-

2017 

Loterija Slovenije, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 18,0 6,3 15,4 15,4 18,1 16,4 14,9 4,4 

ROA (%) 10,9 3,0 7,3 9,8 10,8 9,6 8,6 3,0 

EBITDA MARŽA (%) 8 6 7 6 7 6 6,7 0,8 

EBIT MARŽA (%) 6 4 6 4 5 4 4,8 1,0 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
216 150 169 152 166 136 164,8 27,8 

Prirejanje iger na srečo, 

razen v igralnicah 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 20,0 11,4 13,7 15,4 26,0 16,6 17,2 5,2 

ROA (%) 11,4 5,5 6,7 9,0 15,5 9,4 0,5 3,6 

se nadaljuje 



 

61 

Loterija Slovenije, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

EBITDA MARŽA (%) 7 5 6 6 9 7 6,7 1,4 

EBIT MARŽA (%) 5 4 5 4 7 5 5,0 1,1 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
192 151 153 150 131 140 152,8 21,0 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.8.2 Primerjava uspešnosti družbe Loterija Slovenije, d. d. v obdobju 2012-2017 glede 

na panogo 

V panogi R92.002: Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah, je bilo 14. 3. 2019 (GVIN 

2019) 15 aktivnih subjektov. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Loterija Slovenije, d. d. glede kazalnika ROE od leta 

2015 naprej pod povprečjem panoge. 

 

Slika 22: ROE (%) Loterija Slovenije, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Loterija Slovenije, d. d. glede kazalnika EBIT marža 

na enaki ravni kot povprečje panoge oziroma od leta 2015 naprej rahlo pod povprečjem. 
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Slika 23: EBIT marža (%) Loterija Slovenije, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-

2017) 
Vir: GVIN 2019. 

3.8.3 Primerjava ROE % družbe Loterija Slovenije, d. d. v obdobju 2015-2016 glede na 

pričakovani ROE % v tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe Loterija Slovenji, d. d. v letu 

2016 učinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je v tem 

letu dosegel visok donos (ROE= 18,1 odstotkov), kar je 0,6 odstotkov več od pričakovanja 

države. V letu 2015 pa je bil dejanski ROE za 0,6 odstotke nižji od pričakovanega, in je tako 

znašal 15,4 odstotkov. 

Preglednica 30:  Primerjava ROE (%) družbe Loterija Slovenije, d. d. v obdobju 2015-

2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 15,4 18,1 

Pričakovani ROE % 16,0 17,5 

Razlika -0,6 0,6 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.9 Proizvodni sektor 

V skupino »Proizvodni sektor« smo vključili: 

− Snežnik, d. o. o. 

− Talum, d. o. o. 
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3.9.1 Snežnik, d. o. o. 

Osnovni dejavnosti družbe sta gozdarstvo in lesna predelava. Pretežni del lesa za predelavo 

pridobijo z lastnim posekom v gozdovih na svojem območju. Družba ima kocesnino za 

izkoriščanje gozdov v državni lasti. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2015, saj je imela v 

tem letu najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (29.000 EUR), najvišjo razliko med 

poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža= 8 odstotkov), 

visoko EBITDA maržo (11 odstotkov) in zelo visok donos na kapital (ROE=16,3 odstotka). 

Preglednica 31: Kazalniki poslovanja družbe Snežnik, d. o. o. v obdobju 2012-2017 

Snežnik, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) 3,0 4,5 7,8 16,3 2,8 -12,2 3,7 9,3 

ROA (%) 1,9 3,0 5,3 11,0 1,9 -8,5 2,4 6,4 

EBITDA MARŽA (%) 6 7 7 11 5 -3 5,5 4,6 

EBIT MARŽA (%) 1 2 4 8 1 -7 1,5 4,9 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
23 25 28 29 30 19 25,7 4,2 

Žaganje, skobljanje in 

impregniranje lesa 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 8,0 6,3 11,1 12,8 12,1 11,3 10,3 2,6 

ROA (%) 3,2 2,6 4,7 5,6 5,3 5,2 4,4 1,2 

EBITDA MARŽA (%) 10 11 12 11 10 12 11,0 0,9 

EBIT MARŽA (%) 4 4 6 6 6 7 5,5 1,2 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
31 33 37 36 37 39 35,5 3,0 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Primerjava uspešnosti družbe Snežnik, d. o. o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

V panogi C16.100: Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa je bilo 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 

782 aktivnih subjektov. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Snežnik d. o. o. od leta 2014 naprej poslovala slabše 

od povprečja panoge žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, če primerjamo ROE v 

odstotkih.  
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Slika 24: ROE (%) Snežnik, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Snežnik d. o. o. od leta 2015 naprej poslovala slabše 

od povprečja panoge žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, če primerjamo EBIT maržo v 

odstotkih.  

 

Slika 25: EBIT marža (%) Snežnik, d. o. o. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe Snežnik, d. o. o. v letu 2015 

zelo učinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je v tem 

letu dosegel dober donos (ROE=16,3 odstotka), kar je 8,3 odstotka več od pričakovanja 

države. Toda že v letu 2016 je bil ROE 5,4 odstotka nižji od pričakovanja države, saj je znašal 

le 2,8 odstotka. 
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Preglednica 32:  Primerjava ROE (%) družbe Snežnik, d. o. o. v obdobju 2015-2016 

glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE% 16,3 2,8 

Pričakovani ROE% 8,0 8,2 

Razlika 8,3 -5,4 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.9.2 Talum, d. d. 

Družba Talum, d. d. se ukvarja s proizvodnjo in predelavo aluminija.  

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala, če ga primerjamo po 

kazalniku ROE v letu 2017 (ROE=1,9 odstotka), toda če družbo primerjamo v letih glede na 

dodano vrednost na zaposlenega, je bila najboljša v letu 2013, saj je znašala 294.000 EUR, ob 

tem pa v letu 2013 znaša ROE -12,2 odstotka, kar pomeni, da podjetje težko ustvarja dobiček 

brez dodatnega vplačila kapitala. 

Preglednica 33: Kazalniki poslovanja družbe Talum, d. d. v obdobju 2012-2017 

Talum, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) -15,0 -12,2 -4,3 0,3 0,7 1,9 -4,8 7,2 

ROA (%) -7,6 -6,5 -2,5 0,2 0,4 1,1 -2,5 3,8 

EBITDA MARŽA (%) 3 7 1 5 5 7 4,7 2,3 

EBIT MARŽA (%) 0 5 -2 1 1 4 1,5 2,6 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 

EUR) 

174 294 42 41 49 55 109,2 104,0 

Proizvodnja aluminija 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) -28,0 -25,4 -4,6 0,3 0,7 1,9 -9,2 13,8 

ROA (%) -13,4 -13,2 -2,6 0,1 0,4 1,1 -4,6 6,9 

EBITDA MARŽA (%) -1 3 1 5 5 7 3,3 2,9 

EBIT MARŽA (%) -4 0 -2 1 1 4 0,0 2,8 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 

EUR) 

23 59 29 41 49 55 42,7 14,4 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Primerjava uspešnosti družbe Talum, d. d. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

V panogi C24.420: Proizvodnja aluminija je bila 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 4 aktivne subjekte. 
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Iz spodnje slike je razvidno, da je družba Talum, d. d. od leta 2014 v povprečju s svojo 

panogo, če jo primerjamo z ROE kazalnikom. 

 

Slika 26: ROE (%) Talum, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje slike je razvidno, da družba Talum, d. d. dosega povprečen rezultat s panogo, če ga 

primerjamo s kazalnikom EBIT marža. 

 

Slika 27: EBIT marža (%) Talum, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo v letu 2015 pri kazalniku ROE doseglo 

za 1,5 odstotkov boljši rezultat od pričakovanja države, v letu 2016 pa za 4,4 odstotka 

slabšega, saj je ROE znašal le 0,7 namesto 5,1 odstotka. 
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Preglednica 34:  Primerjava ROE (%) družbe Talum, d. d. v obdobju 2015-2016 glede 

na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 0,3 0,7 

Pričakovani ROE % -1,2 5,1 

Razlika 1,5 -4,4 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.10 Gospodarske javne službe 

V skupino »Gospodarske javne službe« smo vključili Javno podjetje Uradni list Republike 

Slovenije, d. o. o. 

3.10.1 Analiza uspešnosti družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. v 

obdobju 2012-2017 

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. opravlja dejavnost gospodarske javne 

službe, ki obsega zalaganje, objavo in vzdrževane elektronske oblike Uradnega lista 

Republike Slovenije, upravljavske naloge, vezane na delovanje pravno-informacijskega 

sistema PIS ter upravljanje in razvijanje Portala javnih naročil. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba najbolje poslovala v letu 2017, saj je imela 

družba v tem letu najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (49.000 EUR), najvišjo razliko 

med poslovnimi prihodki/prodaja in poslovnimi odhodki/stroški (EBIT marža 7 odstotkov), 

visoko EBITA maržo (15 odstotkov) in najvišji ROE v opazovanem obdobju v višini 3,2 

odstotkov. 

Preglednica 35:  Kazalniki poslovanja družbe Javno podjetje Uradni list Republike 

Slovenije, d. o. o. v obdobju 2012-2017 

Javno podjetje Uradni list 

Republike Slovenije, d. o. o. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) 1,0 -1,8 -0,2 0,6 2,9 3,2 0,9 1,9 

ROA (%) 0,6 -1,7 -0,2 0,6 2,7 3,0 0,8 1,8 

EBITDA MARŽA (%) 10 5 8 8 14 15 10,0 3,8 

EBIT MARŽA (%) 0 -5 -1 0 5 7 1,0 4,3 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
48 40 41 40 47 49 44,2 4,3 

se nadaljuje 
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Javno podjetje Uradni list 

Republike Slovenije, d. o. o. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

Izdajanje časopisov 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ Σ 

ROE (%) -9,0 -6,2 1,0 7,6 14,0 7,8 2,5 8,9 

ROA (%) -3,9 -3,0 0,5 4,2 8,2 4,7 1,8 4,7 

EBITDA MARŽA (%) 4 4 7 8 8 7 6,3 1,9 

EBIT MARŽA (%) 0 1 4 5 5 5 3,3 2,3 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 EUR) 
43 41 45 46 47 47 44,8 2,4 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.10.2 Primerjava uspešnosti družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. 

o. v obdobju 2012-2017 glede na panogo 

V panogi J58.130: Izdajanje časopisov je bilo 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 64 aktivnih subjektov. 

Iz spodnje slike je razvidno, da družba Javno podjetje Uradni list RS dosega od leta 2014 

podpovprečen rezultat s panogo, če ga primerjamo s kazalnikom ROE. 

 

Slika 28: ROE (%) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. v primerjavi 

s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je družba Javno podjetje Uradni list RS, d. o. o. glede 

kazalnika EBIT marža nad povprečjem v primerjavi s panogo od leta 2016 naprej. 
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Slika 29: EBIT marža (%) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. v 

primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

3.10.3 Primerjava ROE % družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. 

v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE % v tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe Javno podjetje Uradni list 

Republike Slovenije v letu 2015 poslovalo slabše od pričakovanja države, da je bil ROE za 

0,1 odstotek nižji od pričakovanega, znašal je 0,6 odstotka. V letu 2016 pa je družba dosegla 

za 2,0 odstotka boljši ROE od pričakovanega in je znašal 2,9 odstotkov. 

Preglednica 36:  Primerjava ROE (%) družbe Javno podjetje Uradni list Republike 

Slovenije, d. o. o. v obdobju 2015-2016 glede na pričakovani ROE (%) v 

tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 0,6 2,9 

Pričakovani ROE % 0,7 0,9 

Razlika -0,1 2,0 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.11 Kapitalska družba, d. d. 

Osnovna dejavnost Kapitalske družbe, d. d. je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko 
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in invalidsko zavarovanje z upravljanjem lastnega premoženja in upravljanjem premoženja 

pokojninskih skladov. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v letu 2014 dosegla najboljši ROE v višini 5,4 

odstotka, najvišjo dodano vrednost na zaposlenega je družba dosegla leta 2012, ko je ta 

znašala 236.000 EUR. EBIT in EBITA marža pa sta konstantno nizki ravni, odstopata edino 

leti 2015 in 2012. 

Preglednica 37:  Kazalniki poslovanja družbe Kapitalska družba, d. d. v obdobju 2012-

2017 

Kapitalska družba, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) -10,0 -8,9 5,4 4,0 -0,7 0,6 -1,6 6,5 

ROA (%) -6,5 -8,4 5,3 4,0 -0,6 0,6 -0,9 5,5 

EBITDA MARŽA (%) 1 1 1 0 1 1 0.8 0,8 

EBIT MARŽA (%) 1 0 0 0 0 0 0,2 0,8 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 

EUR) 

236 139 130 123 139 137 150,7 42,3 

Dejavnost pokojninskih 

skladov 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 x̄ σ 

ROE (%) n.p. n.p. n.p. 9,7 9,2 2,4 7,1 0,5 

ROA (%) n.p. n.p. n.p. 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 

EBITDA MARŽA (%) n.p. n.p. n.p. -13 -3 -1 -5,6 0,8 

EBIT MARŽA (%) n.p. n.p. n.p. -13 -3 -1 -5,6 0,8 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v 000 

EUR) 

n.p. n.p. n.p. -1532 -324 -104 -277,2 637,4 

Opomba: x̄=povprečje; σ=standardni odklon; n-p-= ni podatka  

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

3.11.1 Primerjava uspešnosti družbe Kapitalska družba, d. d. v obdobju 2012-2017 glede 

na panogo 

V panogi K65.300: Dejavnost pokojninskih skladov je bilo 14. 3. 2019 (GVIN 2019) 5 aktivnih 

subjektov. 
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Slika 30: ROE (%) Kapitalska družba, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

 

Slika 31: EBIT marža (%) Kapitalska družba, d. d. v primerjavi s panogo (obdobje 

2012-2017) 
Vir: GVIN 2019. 

3.11.2 Primerjava ROE % družbe Kapitalska družba, d. d. v obdobju 2015-2016 glede na 

pričakovani ROE % v tem obdobju 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je poslovodstvo družbe Kapitalska družba v letu 2015 

učinkovito uporabilo lastniški kapital, ki so ga imeli na voljo – vložek države je tem letu 

dosegel donos v višini 4 odstotkov, kar je za 1 odstotek več o pričakovanja. V letu 2016 pa je 

je bil dejanski ROE za 3,3 odstotke manjši do pričakovanega. Ta je znašal le -0,7 odstotka. 
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Preglednica 38:  Primerjava ROE (%) družbe Kapitalska družba, d. d. v obdobju 2015-

2016 glede na pričakovani ROE (%) v tem obdobju 

 2015 2016 

Dejanski ROE % 4,0 -0,7 

Pričakovani ROE % 3,0 4,0 

Razlika 1,0 -3,3 

Vir: GVIN 2019; OdSUKND. 

Preglednica 39:  Indeks (%) kazalnika ROE in dodane vrednosti na zaposlenega glede 

na panogo 

Elektro Celje 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  138 88 112 83 96 90   

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
100 97 99 95 93 82   

Elektro Gorenjska 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

ROE  69 68 81 98 98 100   

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
120 117 117 118 127 130   

Elektro Ljubljana 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

ROE  69 88 100 102 116 94   

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
97 104 108 101 105 105   

Elektro Maribor 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

ROE  103 91 90 107 102 5   

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
97 91 90 89 89 75   

Elektro Primorska 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

ROE  69 91 50 100 94 5   

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
90 91 85 88 92 79   

Povprečje skupaj 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

ROE  90 85 87 98 101 98 93 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
101 100 99 98 101 98 83 

HSE d. o .o1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  138 218 302 -776 106 45 65 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
39261 1160 1050 555 606 418 120 

1 Družba HSE d. o. o. je v nekaterih letih dosegala pozitivni in negativni ROE v odstotkih v 

povprečju s panogo, ki je presegal tudi 39.000 odstotkov. Zaradi bolj realne slike celotnega 

povprečja družb v državni lasti smo omejili odstotke na max. 120 in min. – 120 odstotkov 

se nadaljuje 
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GEN energija, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  138 112 98 71 84 90 99 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
701 593 559 444 545 543 564 

Kontrola zračnega prometa, 

d. o. o. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  829 166 334 105 127 177 290 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
159 153 163 154 155 160 158 

Luka Koper, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  50 63 116 117 120 113 96 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
127 140 143 151 152 155 145 

Slovenske železnice, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  0 209 125 112 68 40 92 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
58 66 98 108 72 57 77 

DRI, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  100 89 55 66 39 67 69 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
117 105 116 120 119 111 115 

DARS, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  100 95 93 96 108 98 98 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
117 116 116 117 118 120 117 

Pošta Slovenije, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  100 101 100 100 100 100 100 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
100 100 100 100 100 100 100 

Loterija Slovenije, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  23 55 112 100 70 99 77 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
113 99 110 101 127 97 108 

Snežnik, d. o. o. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  38 71 70 127 23 -108 37 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
74 76 76 81 81 3 65 

Talum, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  118 118 100 100 100 100 106 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
757 498 145 100 100 100 283 

Javno podjetje Uradni list 

Republike Slovenije, d. o. o. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

se nadaljuje 
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Talum, d. d. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  111 105 99 8 21 41 64 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
112 98 91 87 100 104 99 

Kapitalska družba, d. d...2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 

ROE  n.p. n.p. n.p. 41 91 1 52 

Dodana vrednost na 

zaposlenega  
n.p. n.p. n.p. 120 168 127 138 

2 V GVIN.com so bili na voljo samo podatki za leto 2015, 2016 in 2017 
 

Vir: GVIN 2019. 

3.12 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V tem poglavju bomo odgovorili na zastavljena štiri raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 

finančno uspešnost analiziranih družb, doseženi ROE ter analizo nefinačnih družb. 

3.12.1 Prvo raziskovalno vprašanje 

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se glasi: Kakšna je v letih 2012-2017 finančna uspešnost 

družb v lasti države, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in ki razpolagajo 

z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja 

(strateške naložbe države), če finančni kazalec ROE primerjamo z izbranimi primerljivimi 

družbami glede na panogo? 

Analizirali smo 18 od 21 strateških družb9, kjer imamo vse finančne podatke v letih 2012-

2017. V povprečju analizirane družbe strateškega pomena dosegajo ROE v višini 96 

odstotkov10, če jih primerjamo glede na povprečen rezultat panoge. To pomeni, da strateške 

družbe v lasti države v povprečju slabše izrabljajo lastniški kapital, ki ga imajo na voljo. 

Družba Kontrola zračnega prometa, d. o. o. je v primerjavi s panogo v letih 2012-2017 v 

povprečju dosegla 290 odstotkov ROE, kar jo uvršča na prvo mesto med analiziranimi 

državnimi podjetji. Omenjeno podjetje je torej v primerjavi s povprečjem panoge sposobno 

ustvarjati dobiček brez potrebe po dodatnem kapitalu. Podjetje Snežnik d. o. o. je v primerjavi 

s panogo v letih 2012-2017 v povprečju doseglo 37 odstotkov ROE. To ga glede na finančni 

kazalnik ROE uvršča na zadnje mesto družb v državni lasti,. 

 
9 Družbe Borzen d. o. o., Eles d. o. o. in Sodo d. o. o. nimajo primerljive panoge v GVIN.com., zato 

jih ni moč primerjati. 
10 Družba HSE d. o. o. je v nekaterih letih dosegala pozitivni in negativno ROE v odstotkih v 

povprečju s panogo, ki je presegal tudi 39.000 odstotkov. Zaradi bolj realne slike celotnega povprečja 

družb v državni lasti, smo omejili odstotke na max. 120 in min. – 120 odstotkov. 
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3.12.2 Drugo raziskovalno vprašanje 

Drugo raziskovalno vprašanje (RV2) se glasi: Kakšna je v letih 2012-2017 finančna uspešnost 

družb, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in razpolagajo z naravnimi 

monopoli z namenom njihovega čim bolj uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške 

naložbe države), če finančni kazalec dodana vrednost na zaposlenega primerjamo z izbranimi 

primerljivimi družbami glede na panogo? 

Analizirali smo 18 od 21 strateških družb11, kjer imamo vse finančne podatke v letih 2012-

2017. V povprečju analizirane družbe strateškega pomena dosegajo dodano vrednost na 

zaposlenega v višini 155 odstotkov12, če jih primerjamo glede na povprečen rezultat panoge.  

Družba Talum d. d. je v povprečju v letih 2012-2017 dosegla 283 odstotkov dodane vrednosti 

na zaposlenega v primerjavi s panogo, kar jo uvršča na prvo mesto med analiziranimi 

državnimi podjetji. Povprečje panoge je tako znašalo 43.000 EUR dodane vrednosti na 

zaposlenega, družba Talum d. d. pa je v povprečju dosegla 109.000 EUR na zaposlenega. 

Podjetje Snežnik d. o. o. je v primerjavi s panogo v letih 2012-2017 v povprečju doseglo 65 

odstotkov dodane vrednosti na zaposlenega. To ga uvršča na zadnje mesto družb v državni 

lasti, ki smo jih analizirali, gledano finančni kazalnik dodana vrednost na zaposlenega. To 

pomeni, da je doseglo v povprečju 22.000 EUR na zaposlenega, povprečje panoge pa znaša 

36.000 EUR na zaposlenega. 

3.12.3 Tretje raziskovalno vprašanje 

Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) se glasi: Kakšna je razlika med pričakovanim ROE in 

dejanskim ROE v letih 2015, 2016 pri družbah v lasti države, ki izvajajo za državo pomembne 

infrastrukturne naloge in ki razpolagajo z naravnimi monopoli z namenom njihovega čim bolj 

uspešnega ekonomskega izkoriščanja (strateške naložbe države)? 

Pričakovani ROE za leto 2015 in 2016 je definiran v Odloku o strategiji upravljanja 

kapitalskih naložb za vsako družbo posebej. Vseh 21 analiziranih strateških družb v letu 2015 

v povprečju presega pričakovani ROE za 1,46 odstotka, v letu 2016 pa za 0,63 odstotka. V 

obeh letih skupaj pa v povprečju za 1,05 odstotka. To pomeni, da so analizirane družbe 

presegle pričakovanja države, ki si je kot enega glavnih ciljev zastavila doseganje ROE cilja. 

Za leto 2015 je bila ciljna donosnost 5,9 odstotna, 6,3 odstotna za leto 2016, do leta 2020 pa v 

višini 8 odstotkov (OdSUKND, 35). 

 
11 Družbe Borzen d. o. o., Eles d. o. o. in Sodo d. o. o. nimajo primerljive panoge v GVIN.com., zato 

jih ni moč primerjati. 
12 Družba HSE d. o. o. je v nekaterih letih dosegala pozitivni in negativni odstotek dodane vrednosti na 

zaposlenega v povprečju s panogo, ki je presegal tudi 700 odstotkov. Zaradi bolj realne slike celotnega 

povprečja družb v državni lasti smo omejili odstotke na max. 120 in min. – 120 odstotkov. 
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3.12.4 Četrto raziskovalno vprašanje 

Četrto raziskovalno vprašanje (RV4) se glasi: Kakšni so nefinančni cilji pri posamezni 

strateški naložbe države ter v kakšnem razmerju so s temeljnim ciljem upravljanja in kako jih 

vrednotiti v praksi skozi kriterij dobrega upravljanja družbe v državni lasti? 

Nefinančni cilji se precej razlikujejo glede dejavnosti družbe. Iz analize smo ugotovili, da jih 

ni mogoče postaviti na skupni imenovalec. Vseh pet podjetij, ki smo jih analizirali, ima poleg 

finančnih ciljev postavljena tudi strateška merila, ki se razlikujejo od panoge do panoge. 

Iz analize strateških meril petih izbranih podjetij13 izhaja, da sta bili leti 2016 in 2017 v 

povprečju realizirani v celoti oz. so bili rezultati celo preseženi. Najslabši rezultat med 

analiziranimi družbami beležimo pri Zavarovalnici Triglav v letu 2017, ko ne dosega 

pričakovane realizacije iz letnega načrta upravljanja pri obeh strateških merilih, torej pri  

prevladujočem deležu na domačem trgu (realizacija na plan znaša 96 odstotkov) in širitvi na 

regionalne trge (realizacija znaša 98 odstotkov). Najboljšo realizacijo iz letnega načrta 

upravljanja pri strateških merilih dosega družba Pošta Slovenije, d. o. o. v letu 2017, in sicer 

povprečno v višini 121 odstotkov.14 

 

 
13 Luka Koper, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., SID banka, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Elektro 

Ljubljana, d. d. 
14 SID banka je v letu 2016 pri strateškem merilu prociklična naravnanost dosegla 1.544 odstotno 

realizacijo (letni načrt upravljanja 2016 je znašal -0,68, realizacija je bila dosežena v višini -10,5). 

Zaradi realnejše slike smo omejili kazalnik na 135 odstotkov, zato je boljše rezultate dosegla družba 

Pošta Slovenije, d. o .o. 



 

77 

4 SKLEP 

Glede na zgodovino in trenutno število družb v državni lasti lahko upravičeno pričakujemo, 

da bo država tudi v bodoče nastopala na trgu kot pomemben lastnik družb. Opažanja skozi 

nalogo nakazujejo, da je poslovanje strateško pomembnih naložb za državo sicer relativno 

uspešno, toda postavlja se vprašanje, ali so finančni in nefinančni cilji ustrezno določeni. 

4.1 Predstavitev nefinančnih ciljev, vidikov in rezultati strateškega upravljanja 

Nefinančen cilje smo analizirali v petih izbranih strateških naložbah države, ki pa se med 

seboj zelo razlikujejo. Zato v nadaljevanju podajamo povzetek za vsako družbo posebej, ker 

jih ni mogoče predstaviti s skupnim imenovalcem.  

V letnem poročilu upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017 (60, SDH 2018a) je 

zapisano, da je zadovoljevanje javnih potreb nad doseganjem dobička v družbah, ki v okviru 

svojega delovanja opravljajo zgolj ali tudi dejavnost gospodarske javne službe. 

4.1.1 Luka Koper, d. d. 

Strateški oziroma nefinančni cilji se pri Luki Koper, d. d. merijo glede na razvoj pristaniške 

infrastrukture, ladijskega pretovora v tonah, ladijskega pretovora vozil in zabojnikov. V letu 

2017 je podjetje zelo zaostajalo za ciljem razvoja pristaniške infrastrukture, saj so načrtovali 

za 60.000.000 EUR sredstev investicij, izvedli pa so jih zgolj za dobri 37.300.000 EUR. Kot 

glavni razlog navajajo dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in soglasij. Večji del so investirali v 

kontejnerski terminal, kaj jim omogoča povečano zmogljivost na ladijski in železniški strani 

za povečanje pretovora (SDH 2018a, 146). Ladijski pretovor je glede na letni načrt 

upravljanja v letu 2017 presegel pričakovanja. Pretovorjenega blaga je bilo namreč v višini 

23.366.959 ton blaga, načrtovanega pa za 22.500.000 ton. Število ladijskega pretovora vozil 

je bilo v letu 2017 slabše od načrtovanega. Pretovorili so 741.253 avtomobilov, načrtovanih 

pa je bilo 800.000, kar pomeni 92 % realizacijo. Ladijski pretovor zabojnikov je v letu 2017 

presegel letni načrt upravljanja za 11.528 kontejnerjev, predvidenih je bilo 900.000 

kontejnerjev (SDH 2018a, 146).Na podlagi strateških meril kar predstavlja nefinančne cilje 

Luke Koper, d. d. lahko zaključimo, da je družba delno uspešna, saj dveh od štirih kazalnikov 

ne dosega. Kljub vsemu pa ima družba v Jadranu status največjega kontejnerskega terminala. 

4.1.2 Pošta Slovenije, d. o. o. 

Strateški oziroma nefinančni cilji družbe Pošta Slovenije, d. o. o. se merijo v odstotku 

dosežene kvalitete prenosa korenspondence v notranjem prometu in v odstotku dosežene 

kvalitete prenosa paketov v notranjem prometu. Kazalniki v večini primerov ne odstopajo od 

letnega načrta upravljanja (SDH 2018a, 151).  
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To pomeni, da so paketi in korenspondenca v notranjem prometu preneseni v večini primerov 

v roku ena do treh delovnih dni.  

Poraja pa se vprašanje pomanjkanja in zadovoljstva delovne sile predvsem na področju 

dostave (Lebe Grajf in Preskar 2017).  

Kot ključna težava, ki naj bi jo imeli zaposleni v družbi je preobremenjenost. Ob tem 

generalna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Saška Kaira Kumer opozarja na vlogo 

države, ki naj bi kot lastnica skrbela ne samo za ugodne finančne kazalnike družbe, ampak 

zavezuje družbo k izvajanju javne službe tudi v delu, ko ta ne prinaša dobička (Grgić 2019). 

Tu prihaja do konflikta finančnih in nefinančnih ciljev. Država je namreč pričakovala od 

družbe v letu 2017 ROE v višini 4,10 % , dosegla pa ga je v višini 4,05 % (SDH 2018a, 151). 

Poleg naštetega je smiselno, da država kot aktivna lastnica, razmisli tudi o novem strateškem 

nefinančnem kazalniku kot je lokalna dostopnost poštnih storitev. S tem sicer vodstvu 

podjetja nalagamo izjemno težko nalogo usklajevanje različnih interesov, hkrati pa se 

ponovno odpre vprašanja postavljanja osnovnega finančnega kumulativnega cilja za družbe v 

večinski lasti države, to je ROE 8 % do leta 2020.  

4.1.3 Elektro Ljubljana, d. d. 

Družba Elektro Ljubljana, d. d. ima kot izvajalka storitve javne službe distribucijskega 

operaterja v svojih strateških merilih zapisane cilje v zvezi s frekvencami prekinitve napajanja 

v sistemu in povprečno trajanje prekinitve ter frekvenco kratkotrajne prekinitve. Hkrati pa se 

meri tudi delež izgub v distribucijskem sistemu. Leto 2017 družba nefinančnih kazalnikov v 

večjem delu ni dosegala v skladu z letnem načrtom upravljanja. Kot glavni razlog navajajo 

večje število izpadov in novo programsko opreme, ki omogoča natančnejše spremljanje 

takšnih dogodkov (SDH 2018a, 111). 

V svojem poročilu navajajo, da so nefinančni kazalniki v letu 2017 neugodni tudi zaradi 

neugodnih vremenskih razmer, kar pomeni da je prihajajo do pogostejših izpadov v dobavi 

električne energije (Elektro Ljubljana, d. d. 2017, 58–59).  

Iz tega izhaja, da se mora družba bolje pripraviti tudi na neugodne vremenske razmere in v 

čim večji meri preprečiti prekinitve napajanja v sistemu 

4.1.4 SID banka, d. d. 

SID banka, d. d. deluje kot nacionalna razvojno-spodbujevalna banka, ki opravlja predvsem 

finančne storitve – dajanje kreditov. V praksi to pomeni izvozno in projektno financiranje ter 

spodbujevalno in razvojno financiranje (SDH 2018a, 172). 
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Njeni nefinančni strateški cilji so predvsem spodbujevalna naravnanost posojil, ustrezen 

obseg aktivnosti skupine SID banke ter prociklična naravnanost. Banka je svoje nefinančne 

cilje dosegla. Obseg aktive v letu 2017 je namreč presegel letni načrt upravljanja 15 odstotkov 

BDP in je tako v letu znašal 7,58 milijarde EUR (kar znese 17,5 odstotka BDP). Povprečni 

pribitek banke je znašal 1,4 odstotka, kar je ugodno, glede na preostali bančni sistem kjer je 

pribitek znašal 2,4 odstotkov. To pomeni, da je naravnanost posojil spodbujevalna. Glede 

prociklične naravnanosti je pomemben podatek proizvodne vrzeli za Slovenijo v letu 2017 v 

povprečju znašala 2 odstotka. Banka je tako morala zmanjšati rast obsega posojil glede na rast 

obsega posojil podjetjem celotnega bančnega sektorja. Celotnemu bančnemu sistemu je tako 

rast obsega posojil podjetjem znašala 2,2 odstotka, banki pa se je zmanjšal obseg posojil 

podjetjem v višini 2,1 odstotka.  

Banka bo v prihodnje imela pomembno vlogo pri podpori investicijskih projektov na področju 

energetske prenove, čistega transporta, trajnostnega upravljanja vodnih virov, preprečevanja 

onesnaževanja in kontrole, trajnostnega upravljanja življenjskih naravnih virov, obnovljivih 

virov energije, eko učinkovitosti tehnologij in procesov ter energetske učinkovitosti stavb. 

Sredstva za podporo omenjenim investicijam bo namenila iz prodaje obvezni z ročnostjo pet 

let v višini 75 milijonov evrov (Červek 2018). 

4.1.5 Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Zavarovalništvo in upravljanje premoženja sta ključni nalogi skupine Triglav. Trenutno je 

skupina v regiji Adria in na slovenskem prostoru vodilna zavarovalno finančna skupina. V 

Sloveniji je leta 2017 dosegala najvišji tržni delež, to je 36 odstotkov, v regiji Adria pa dosega 

20 odstotni tržni delež (SDH 2018a, 176). 

Strateški nefinančni cilji družbe so prevladujoč delež in širitev na regionalne trge. V letu 2017 

nefinančna cilja nista bila dosežena, saj skupina Triglav ni dosegla plana iz pričakovanega 

letnega načrta upravljanja v višini 37 odstotkov, ampak le 35,6 odstotka. Ravno tako je 

zaostajala za letnim načrtom upravljanja širitve na regionalne trge, saj je dosegla 17,7 

odstotka od planiranih 18 odstotkov (SDH 2018a, 178). 

Skupina Triglav največjo rast premije v letu 2017 beleži na segmentu zdravstvenih 

zavarovanja in sicer v višini 13 odstotkov (SDH 2018a, 178). 

4.2 Splošna ocena 

Nefinančni cilji petih analiziranih družb, ki so v strategiji upravljanja opredeljene kot 

strateške naložbe države so uspešno doseženi v 50 odstotkih. Ugotavljamo, da so nefinančni 

cilji ustrezno in transparentno predstavljeni skozi različne dokumente, ki so dostopni javnosti. 
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Glede na dejstvo, da so nefinančni cilji posamezne družbe zelo različni, kar je smiselno glede 

na različno dejavnost družb, predlagamo, da bi enak transparenten pristop država imela tudi 

za določanje ključnega finančnega kazalnika ROE - donosnost na kapital. 

Kot že omenjeno je ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb, ki je bil postavljen leta 2015, 

ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v višini 8 odstotkov na knjigovodsko vrednost 

kapitala leta 2020. Za leto 2015 je ciljna donosnost 5,9-odstotna, 6,3-odstotna za leto 2016 in 

7,1-odstotna za leto 2017 (OdSUKND, 35). 

Ugotavljamo, da se je omenjeni cilj doseganja 8 odstotni ROE do leta 2020 spremenil, kljub 

temu, da Državni zbor Republike Slovenije ni sprejel nobene spremembe strategije 

upravljanja državnega premoženja. Dokumenti Slovenskega državnega holdinga namreč 

preko letnega načrta upravljanja v letu 2018 napovedujejo za leto 2019 in 2020 doseganje 

ROE v višini 6,2 odstotkov (SDH 2018c, 32).  

V praksi to pomeni, da OdSUKND ne izraža več dejanskega stanja in je zato potreben 

prenove. Tudi Slovenski državni holding ugotavlja, da je metodologija določanja ciljne 

donosnosti kapitala s strategijo upravljanja neusklajena (SDH 2018c, 31). 

Postavlja se nam vprašanje ali je bila država pri postavljanja finančnih in nefinančnih ciljev 

upravljanja državnega premoženja preveč ambiciozna ali zaradi pomanjkanja ustreznih meril 

in kriterijev ni dovolj natančno določila predvsem ključnega finančnega cilja donosnosti na 

kapital oziroma bi morala predvidevati, da bo potrebno strategijo smiselno dopolniti in to tudi 

ustrezno sprejeti. Ocena ključnega kazalnika donosnost na kapital v letu 2018 za leto 2020 je 

namreč nižja za 22,5 odstotkov od predvidenega v strategiji upravljanja, saj naj bi znašal 6,2 

odstotka namesto 8,0 odstotka. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da nepredvidene prodaje 

družb, lahko bistveno vplivajo na doseganja finančnih kazalnikov celotnega upravljanja 

državnega premoženja. To pomeni, da bi vlada moral sprejeti dopolnitev OdSUKND, končno 

besedilo pa se sprejema v Državnem zboru Republike Slovenije. Ob spremembi strategije bi 

se poleg določitve novega ključnega finančnega kazalnika po vsej verjetnosti odprla tudi 

politična razprava o preostalih delih, ki govorijo o klasifikaciji družb glede na pomembnost 

naložb.  

Konec leta 2017 je znašala skupna vrednost kapitalskih naložb v neposredni lasti Republike 

Slovenije in Slovenskega državnega holdinga 10,9 milijard EUR, v letu 2016 pa 10,4 milijard 

(SDH 2018c, 6). Nedoseganje oziroma zniževanje finančnega kazalnika donosnosti kapitala 

ima zato velik učinek na uspešnost upravljanja državnega premoženja. 

4.3 Povzetek teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

Ekonomija, socialno okolje, potrošniške navade, razvoj tehnologije, digitalizacija in 

prilagajanje na podnebne spremembe so pomembni dejavniki, ki vplivajo na poslovni trg in 



 

81 

posledično tudi na družbe v državni lasti, ki so pomemben del tega trga. 

Povzamemo lahko, da morajo družbe v državni lasti v segmentu strateških naložb poleg vseh 

finančnih ciljev in strateških meril spoštovati tudi človekove in potrošniške pravice ter hkrati 

v praksi upoštevati socialno, okoljsko in etično komponento. Ker družbe v državni lasti, ki so 

klasificirane kot strateške naložbe, zastopajo širši družbeni interes, bo potrebno pri prenovi 

strategije državnega upravljanja pretehtati uravnoteženost med cilji javne koristi in 

doseganjem dobička določene družbe. Smiselno bi bilo določiti prioritete, ki naj bi jih družba 

v državni lasti najprej zasledovala. 

Nadalje je za boljše korporativno upravljanje državnega premoženja smiselno, da se za 

nadzornike in direktorje družb v državni lasti predlaga državni strokovni izpit, kar bi 

izkazovalo visoke standarde usposobljenosti.  

Glede na različne dejavnosti, okoliščine poslovanja, ki jih opravljajo družbe v državni lasti in 

klasifikacijo naložb ni ustrezno, da imajo vsa podjetja v strategiji določen do leta 2020 

ključen finančni cilj, to je 8 odstotni ROE. Predlagamo, da se skupaj z upravo podjetja, 

nadzorniki in ministrstvom, pristojnim za upravljanje družbe, določi doseganje ROE, ki 

upošteva vse dejavnike poslovanja družbe in določa finančne cilje na podlagi metode, ki 

izhaja iz stroškov kapitala, dividendne politike, ciljev profitabilnosti in strukture kapitala, 

vendar za vsako družbo posebej. Strateška podjetja morajo namreč pri svojem poslovanju 

zasledovati različne cilje, ki jih določajo strateški dokumenti države. Skozi letni načrt 

upravljanja kapitalskih naložb obstaja sicer posebni del dokumentna, ki pa je označen kot 

poslovna skrivnost in zato javnosti ni dostopen. To lahko kaže na netransparentnost 

upravljanja državnega premoženja. 

Slovenija kot pomembno področje naslavlja tudi okoljsko politiko in boj proti podnebnim 

spremembam, zato predlagamo, da v letnih poročilih družbe dodajo in spremljajo tudi vpliv 

državnih podjetij na podnebje, direktne in indirektne emisije, izražene v CO2. 

V empiričnem delu naloge smo ugotovili, da analizirane družbe strateškega pomena v 

povprečju dosegajo ROE v višini 96 odstotkov, če jih primerjamo glede na povprečen rezultat 

panoge. To pomeni, da strateške družbe lasti države v povprečju slabše izrabljajo lastniški 

kapital, ki ga imajo na voljo, kot to počnejo družbe v primerljivih panogah. Tu se tudi 

postavlja vprašanje primernosti postavljanja doseganja 8 odstotnega ROE za vsa družbe v 

državni lasti. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da dejanski ROE za leti 2015 in 2016, v obeh letih skupaj, v 

povprečju presega pričakovanja za 1,05 odstotka. Vse analizirane strateške družbe (21) v letu 

2015 v povprečju presegajo pričakovani ROE za 1,46, v letu 2016 pa za 0,63 odstotka. To 

pomeni, da je cilj države, gledano skozi najpomembnejši finančni kazalnik, v povprečju 

presežen. 
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Nadalje smo ugotovili, da analizirane družbe strateškega pomena dosegajo dodano vrednost 

na zaposlenega v višini 155 odstotkov, če jih primerjamo glede na povprečen rezultat panoge.  

4.4 Prispevek k stroki 

Na področju upravljanja državnega premoženja Republike Slovenije in s poudarkom na 

strateških naložbah države smo zbrali in proučili relevantno slovensko in tujo literaturo tega 

področja. Opredelili in analizirali smo mednarodno in domačo pravno osnovo, ki ureja 

upravljanje državnega premoženja (kapitalskih naložb države). 

Pomemben prispevek k stroki je tudi v tem, da analiziramo finančno in nefinančno poslovanje 

strateških podjetij iz Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. Z analizo smo 

prispevali smernice za izboljšanje stanja na področju upravljanja državnega premoženja. 

4.5 Predlogi za izboljšave in nadaljnja raziskovanja 

Za nadaljnja raziskovanja predlagamo analizo, ki lahko vključuje še več finančnih kazalnikov, 

in to za daljše časovno obdobje. Analizira se lahko portfeljske in pomembne naložbe države. 

Opravi se lahko mednarodna primerjava družb v državni lasti, in to tako finančnih kazalnikov 

kot strateških in ostalih meril. 

Smiselna bi bilo opraviti mednarodno raziskavo, ki bi analizirala metodologijo določitve 

finančnih ciljev in kazalcev družb v državni lasti in ostale nefinančne cilje ter analizo 

deležnikov, ki sprejemajo strategijo upravljanja državnega premoženja. 
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