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POVZETEK 

Nabava, nabavne cene in izbira dobavitelja so za podjetje ključnega pomena, uspešnost nabavne 

funkcije bistveno vpliva na uspešnost podjetja. Zadnja leta so opazne spremembe v procesih 

nabave v podjetjih, kar vpliva na vse večji pomen managerjev in drugega kadra v nabavnih 

službah. Gospodarna in učinkovita nabavna funkcija pripomore k učinkovitosti podjetja. Izbor 

nabavnih odločitev lahko neposredno vpliva na poslovno uspešnost podjetja, saj lahko že 

majhen prihranek pri nabavi doprinese k večanju dobička podjetja. V teoretičnem delu smo 

predstavili pomen nabavne funkcije, trg z zemeljskim plinom v Evropi, trende in pričakovanja 

za trg zemeljskega plina v prihodnje ter izbrano podjetje. Empirični del naloge je namenjen 

preverjanju zastavljenih hipotez, zato smo s preučevanjem količine načrpanega zemeljskega 

plina, proučevanjem borznega indeksa CEGHIX in gibanja cen zemeljskega plina ugotavljali, 

kako so medsebojno povezani dejavniki količine načrpanega zemeljskega plina, borznega 

indeksa CEGHIX in dobičkonosnost podjetja.  

Ključne besede: borzni indeks, dobičkonosnost podjetja, nabavna funkcija, zemeljski plin. 

SUMMARY 

Purchasing, purchase prices and the choice of supplier is one of key for any company as the 

purchase function can significantly impact the company's performance. In the last years changes 

in the purchase process in companies are noticeable, which is reflected in growing importance 

of managers and purchase personnel. Economic and efficient purchase function contributes to 

the efficiency of the company. Purchase decisions influence the performance of the company, 

since the smallest saved value in purchase contributes to company profits. In the theoretical 

part, we presented the importance of the purchase function, the natural gas market in Europe, 

the trends and expectations for the future natural gas market, and the selected company. In the 

empirical part we verify the hypotheses, therefore, by examining the amount of natural gas, 

examining the CEGHIX stock index and the trends in natural gas prices, we have identified 

how the factors of the natural gas, the CEGHIX stock index and the profitability of the company 

are interconnected. 

Keywords: stock index, profitability of a company, purchase function, natural gas. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga obravnava oblikovanje nabavnih cen zemeljskega plina in njihov vpliv na 

uspešnost izbranega podjetja. V uvodnem poglavju opredelimo obravnavani problem in 

teoretična izhodišča, določimo namene in cilje ter metode za doseganje ciljev, pri čemer se 

posvetimo tudi predpostavkam in omejitvam pri obravnavanju problema. V teoretičnem delu 

predstavljamo nabavno funkcijo, zemeljski plin in izbrano podjetje. V empiričnem delu 

preverjamo zastavljene hipoteze. Hipotezo 1 smo analizirali s pomočjo analize korelacijske 

povezanosti med količino načrpanega zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih 

proizvajalkah, Rusiji in ZDA, ter vrednostjo borznega indeksa CEGHIX. Za preverjanje 

hipoteze 2 smo analizirali statistične podatke o dobičku izbranega podjetja ter podatke o 

povprečni letni vrednosti borznega indeksa CEGHIX.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Teorija priznava več med seboj podobnih si razlag pojma nabavna funkcija, pa vendar se 

mestoma avtorji med seboj razhajajo. Strateška funkcija nabave je proces, povezan s 

planiranjem, z implementacijo, evalvacijo in s kontrolo strateških in operativnih nabavnih 

odločitev za usmerjanje nabavne funkcije s ciljem maksimirati zmožnosti podjetja na področju 

doseganja dolgoročnih ciljev (Bedey idr. 2009). Ob tem se je nabavna funkcija v zadnjih 

desetletjih soočala s številnimi spremembami, nekatere od njih so bile celo revolucionarne 

(Dubois 2008). Potočnik (2002) nabavo pojmuje v ožjem in širšem smislu. Ožje jo smatra kot 

nakup materiala na izbranem trgu po določeni ceni, v širšem pomenu pa k tej definiciji prišteje 

še druge povezane aktivnosti, kot: raziskavo trga, načrtovanje in oblikovanje nabavne politike, 

dogovarjanje nabavnih pogodb oz. naročil, kakovostne in količinske prevzeme blaga ter 

njegovo skladiščenje pa tudi analizo in evidenco vsakega nabavnega posla. Tudi Pučko (2001) 

pravi, da ima nabava dva vidika – ožji obsega izključno le preskrbo delovnih predmetov, širši 

smisel pa k temu dodaja še delovna sredstva, delovno silo in tuje storitve. V okviru nabave 

moramo poznati tudi odgovore na vprašanja: kje, kaj, kdaj, koliko ter po kakšnih pogojih 

kupimo in koliko bomo za to plačali. Ko so nam odgovori na ta vprašanja znani lahko nabavo 

opredelimo kot poslovno funkcijo za pravočasno oskrbo tako proizvodnih podjetij z materiali, 

surovinami in energijo, kot trgovskih podjetij z blagom za nadaljnjo prodajo, vselej pa je oskrba 

v potrebni količini, po primerni tržni ceni in ustrezne kakovosti. Potočnik (2002) tudi opozarja, 

da je nabava, poleg prodaje, edina izmed osnovnih dejavnosti vsakega podjetja, ki ima 

neposreden stik z zunanjim okoljem. Pri tem je potrebno izpostaviti pomembnost nabavnega 

procesa, ki je v začetni fazi morda celo bistvenejši od prodajnega, saj v primeru napake in 

nabave blaga neustrezne kakovosti ali z neprimernimi nakupnimi cenami, teh napak ne more 

odpraviti niti dobro prodajno osebje. 

Kot cilj nabavne funkcije bi lahko opredelili preskrbo materiala primerne kakovosti, od pravega 

dobavitelja, v primernem obsegu, času in ceni – vendar si posamezne zahteve večkrat med seboj 



 

2 

nasprotujejo zato je takšno popolno kombinacijo v praksi težko, oziroma praktično nemogoče, 

zares udejanjiti. Zato je naloga nabavnega oddelka, da išče rešitve, ki povzročajo najmanj 

stroškov za podjetje oziroma takšne racionalne kombinacije vseh petih zahtev, kljub temu, da 

morda vsaka od posamičnih zahtev ni dosežena v idealnem obsegu (Kavčič, Klobučar in Vidic 

2007). 

Nabava, nabavne cene in izbira dobavitelja so za podjetje ključnega pomena. Danes večina 

managerjev v nabavi vidi vir dobička za podjetje, saj nanj nabava lahko vpliva v bistveno večji 

meri od same prodaje. Podjetja si za povečanje konkurenčnosti za cilj zadajajo znižanje 

stroškov nabave (Završnik 2008). Završnik (2003) pravi, da uspešnost nabavne funkcije 

bistveno vpliva na uspešnost podjetja. 

Kljub temu da je danes nabavna funkcija prerasla okvirje funkcionalne in administrativne 

usmeritve in postaja ena od strateških funkcij v podjetju, ima nabava še vedno tudi osnovne 

klasične odgovornosti, kot so (Johnson, Leenders in Fearon 2006): 

 prispevka h kontinuiteti osnovnih dejavnosti podjetja: zahteva po organiziranosti dobave 

tako, da je omogočena nemotena izvedba primarnih dejavnosti podjetja;  

 stalnega nadzora in težnje k zmanjševanju nabavnih stroškov: neposreden pomen in vpliv 

nabave k doseganju finančne uspešnosti podjetja;  

 zmanjševanja vpliva nabavnega trga na morebitna strateškega tveganja podjetja: nujnost 

izogibanja nabave od prevelike odvisnosti od peščice dobaviteljev; 

 prispevka k inovacijam: potreba po vključitvi dobaviteljev kot vira novih materialov ali 

proizvodnih tehnologij v razvoj lastnih inovacij; 

 zunanje predstavitve podjetja: tako nabavna politika kot njeno izvajanje v praksi tudi delno 

določata in krojite zunanjo podobo podjetja.  

Kot vidimo, je obseg nalog nabavne funkcije v podjetju obsežen in pomemben, saj ima velik 

vpliv tako na uspešnost poslovanja kot dobičkonosnost podjetja. Po Lysonsu (2000) so vodstva 

podjetij začela nabavi posvečati večjo vlogo po odkritju njenih potencialnih prispevkov in 

vplivov na dobičkonosnost podjetja tudi s pomočjo zniževanja vhodnih stroškov. Spoznanje 

temelji na načelu, da je največ možnosti za varčevanje pri tistih dejavnostih (oz. izdatkih), pri 

katerih imamo najvišje izdatke. Ravno to pa, pri večini podjetij, najdemo v obračunih stroškov 

nabave materiala in plač zaposlenih. 

Izbira dobaviteljev je za podjetje ključnega pomena, saj sta od izbire odvisni kakovost in cena 

materialne preskrbe. Nabavna cena vpliva na stroške podjetja in tako posledično na prodajno 

ceno, ki je pogoj za prihodke in dobiček podjetja. Pri izbiri dobavitelja govorimo o procesu 

skupka postopkov in aktivnosti kupca, ki vključujejo iskanje, raziskavo, pregled, analizo izbiro 

in ocenjevanje dobaviteljev, kakor tudi določanje strategije za optimalno zadovoljitev nabavnih 

zahtev (Završnik 2004). Energenti za marsikatero podjetje predstavljajo enega od strateških 

virov, od katerega nabave je odvisno celotno poslovanje podjetja. 
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Trajnostni razvoj, konkurenčna dobava, varčna in učinkovita uporaba energije pogosto 

predstavljajo nasprotujoče si cilje. Na konkurenčnost dobave energije vplivajo mednarodna 

dogajanja na trgih energentov, na katera imajo poseben vpliv zlasti občutna nihanja cen zavoljo 

naftnih kriz. Poraba energije v razvitih gospodarstvih narašča, sem spada tudi Slovenija. Da se 

vzpostavi ravnotežje na trgu energentov med tržno ponudbo in učinkovito rabo energije na 

strani tržnega povpraševanja, je pomembna konkurenčna dobava energije (Bojnec 2012). 

Področje energetike je tako zlasti v zadnjih desetletjih podvrženo neprestanim spremembam. 

Glede na dejstvo, da se je trg z zemeljskim plinom odprl, je to povzročilo spremembe pri 

poslovanju energetskih družb. Spremembe v zakonodaji in drugačni načini poslovanja prinašajo 

sveže priložnosti, odpirajo se novi trgi in širijo priložnosti za vse inovativnejše rešitve. Vse 

našteto pa se mora odražati v dolgoročni razvojni strategiji podjetja, ki pa prav tako potrebuje 

podporo in sledenje strategije nabave, saj lahko le tako ta odigra pomembno vlogo za prihodnjo 

konkurenčnost okolja (Kopač 2011). 

Leta 1785, po prvi komercialni uporabi v Veliki Britaniji, je zemeljski plin postal eden 

najpomembnejših nosilcev energije v svetovnem merilu, saj še danes z njim danes pokrivamo 

okoli četrtino energetskih potreb. Uveljavlja se celo kot pogonsko gorivo za osebna vozila, 

predvsem pa kot kurilni plin v stanovanjih (Surovine b. l.). V primerjavi z oljem in premogom 

velja za okolju prijazno fosilno gorivo, kar pove že samo dejstvo, da zemeljski plin pri 

izgorevanju oddaja za polovico manj ogljikovega dioksida kot npr. premog. Vendar so, tako 

kot zaloge olja in premoga, omejene tudi zaloge zemeljskega plina. Po nekaterih raziskavah 

imajo ZDA zaloge premoga za 225 let, po ocenah ameriške Narodne akademije znanosti 

(National Academy of Sciences – NAS) pa bodo, glede na trenutno stopnjo porabe, zaloge 

zemeljskega plina trajale le še kakih 60 let. Samo približno 5,5 odstotka teh zalog je v Severni 

Ameriki. Po podatkih NAS se bo uvoz zemeljskega plina v Severno Ameriko do leta 2030 

povečal za 600 odstotkov. Predvidevajo, da bo večina uvoza potekala z Bližnjega vzhoda, kjer 

je skoraj polovica svetovnih zalog plina. Težave, na katere lahko naletimo pri oskrbi s plinom, 

ne izvirajo samo iz omejenih virov, temveč tudi iz težav, ki nastajajo na geopolitičnem 

področju. Kot primer lahko navedemo dogajanje v Vzhodni Evropi pred nekaj leti, ko je več 

sto tisoč Evropejcev ostalo »na hladnem« zaradi rusko-ukrajinskega energetskega spora. Taki 

dogodki bi morali služiti kot opozorilo, da ena sama država ne bi smela nadzorovati tako velikih 

zalog virov energije oz. kreirati dogajanja na energetskih trgih. Rešitev za potrošnike je gotovo 

v liberalizaciji energetskih trgov, kar pomeni za potrošnika tržno naravnane cene, lastno 

odločanje o izbiri ponudnika in energenta ter minimalno oz. nično poseganje vladnih institucij 

(Cerović, Donadić in Galović 2009). 

»Kot največji proizvajalki zemeljskega plina štejemo Rusijo z 22 % in ZDA z 20 % svetovnega 

deleža. Med ostale pomembne proizvajalke uvrščamo še Kanado s 6,8 %, Veliko Britanijo s 3,6 % 

Alžirijo s 3 %, omeniti pa moramo še Indonezijo, Nizozemsko, Norveško, Uzbekistan, Iran, 

Argentino, Mehiko, Savdsko Arabijo in Malezijo. Med največje uvoznike zemeljskega plina 

štejemo ZDA, Nemčijo, Japonsko, Ukrajino, Italijo, Francijo in Belorusijo. Ob predpostavki, da se 
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poraba in povpraševanje ne zvišata, naj bi po izračunih dokazane rezerve zemeljskega plina 

zadoščale za le še 67 let. Po ocenah se največji delež teh rezerv nahaja na Bližnjem vzhodu« 

(Surovine b. l.). 

Industrija nafte in plina je vključena v globalne dobavne verige, ki vključujejo domač in 

mednarodni prevoz, naročanje in nadzor nad kvaliteto, ravnanje z materiali, uvoz/izvoz, vse to 

pa je omogočeno z uporabo informacijske tehnologije. Ta industrija torej ponuja posnetek 

klasičnega modela izvajanja tehnik za upravljanje dobavne verige, v katero so vključene države 

proizvajalke (lastnice virov), podjetja, ki se ukvarjajo s črpanjem, rafinerije (proizvajalci 

derivatov), distributerji ter končni potrošniki.  

V dobavni verigi so dobavitelji v zgornjem in spodnjem toku povezani z distributerji, preko 

katerih gorivo pride do končnih uporabnikov (Chima 2007). 

Kljub temu da je Evropska unija (EU) že leta 2006 izdala t. i. Zeleno knjigo trajnostnega 

razvoja, konkurenčnosti in varnosti oskrbe EU, v EU niti še po desetih letih ni oblikovana 

skupna energetska politika, ki bi EU pomagala zaščititi in uveljaviti njene interese. Gre 

predvsem za to, da v Evropi notranji trgi z energijo, ki so si medsebojno konkurenčni, še niso 

primerno razviti. Šele uveljavitev tovrstnega trga bo zagotavljala varno oskrbo in nižje cene 

evropskim uporabnikom. Z več kot 450 milijoni porabnikov predstavljajo državljani EU drugi 

največji energetski trg na svetu, zato imajo nihanja cen ali celo morebitne grožnje glede varnosti 

oskrbe z energijo pomemben vpliv, k čemur lahko dodamo še vpliv energentov na spremembe 

evropskega podnebja (Komisija evropskih skupnosti 2006). 

Slovenija se je pridružila razvitim zahodnoevropskim in sosednjim državam v povezavi goste 

mreže plinovodov, s čimer se je slovensko plinovodno omrežje kot integralni del pridružilo 

evropskemu plinovodnemu omrežju. Oskrbo z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji že od 

časa njene uvedbe v letu 1978 odlikuje 100-odstotna zanesljivost in stabilnost (Cerović, 

Donadić in Galović 2009). Ureditev, ki je upravljalce omrežij obenem postavljala za 

dobavitelje, je odjemalcem vseskozi zagotavljala nemoteno oskrbo pogodbenih količin 

zemeljskega plina. Čeprav je bila ta oskrba zanesljiva in stabilna, je bilo državam članicam na 

podlagi direktive Evropske unije naloženo, da morajo s predpisi opredeliti vloge in 

odgovornosti različnih akterjev in določiti ustrezne minimalne standarde zanesljivosti oskrbe, 

ki jih morajo izpolnjevati t. i. akterji trgovanja z zemeljskim plinom. Kot najpomembnejše 

določbe direktive bi lahko izpostavili te v 4. členu, s katerimi se urejajo minimalni standardi 

zanesljivosti dobave. Govorijo o posebnih okoliščinah, v katerih se gospodinjskim odjemalcem 

zagotavlja dobava plina: npr. v primerih posamičnih motenj dobave v določenem času, ki ga 

določi država članica, v primerih izjemno nizkih temperatur ali bistveno povečanega 

povpraševanja v npr. najhladnejših vremenskih obdobjih. Načeloma govorimo o posebnih 

razmerah in pojavih, ki jih statistično zasledimo približno na 20 let. Tak sistem varstva je 

predvsem namenjen malim in srednje velikim podjetjem ter odjemalcem, ki nimajo možnosti 

enostavne preusmeritve na alternativne vire energije. Države članice so na podlagi direktive 
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tudi primorane poročati glede vprašanj zagotavljanja zanesljivosti dobave plina in o vplivu ki 

ga imajo ti ukrepi na konkurenčnost na trgu s plinom. V Republiki Sloveniji sta bila tako 

sprejeta Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 118/06) in 

Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 8/2007), ki sta 

uzakonili to direktivo Evropske unije tudi v našem pravnem redu (Kopač 2011). 

Temeljno načelo svežnja evropske energetske zakonodaje je ločitev proizvodnih in prenosnih 

zmogljivosti tako za elektriko kot za zemeljski plin. Države članice lahko ta pogoj izpolnijo na 

tri načine (Evropski parlament b. l.): 

 s popolno ločitvijo lastniške strukture; 

 z ustanovitvijo neodvisnih operaterjev sistemov (ISO) ali 

 z ustanovitvijo neodvisnih operaterjev prenosnih sistemov (ITO). 

Strošek nabave zemeljskega plina je vseskozi v močni korelaciji s cenami nafte. V Evropi lahko 

zaznamo celo cenovno povezavo med cenama zemeljskega plina in kurilnega olja, saj je med 

posamičnimi oskrbnimi dobavitelji (pre)malo ponudnikov iz Norveške, Nizozemske ali Rusije. 

Zlorabi tega monopola se da izogniti s pomočjo vezav cen prilagojenih trenutnim cenam na 

borzi, ali pa s pomočjo dolgoročnih pogodb (Surovine b. l.). Cena zemeljskega plina se sicer 

oblikuje v dolgoročnih pogodbah, kot na borzi, kar se odraža v nekoliko višji ceni plina, vendar 

je s tem zagotovljena zanesljivost dobave, kar pa je izrednega pomena posebej v zimskem času. 

Kot praktično najpomembnejšo postavko končne nakupne uporabniške cene plina pa bi lahko 

gotovo določili nabavno ceno pri dobaviteljih zemeljskega plina (Petrol 2017). 

Na ceno zemeljskega plina poglavitno vplivajo tudi gibanja borznih cen nafte in naftnih 

derivatov, kakor tudi razmerje med ameriškim dolarjem in evrom s šestmesečnim zamikom. V 

maloprodajni ceni zemeljskega plina so vključene: cena zemeljskega plina, okoljska dajatev, 

trošarina, znesek uredbe za povečanje energetske učinkovitosti in DDV (Petrol 2017). 

Ceno zemeljskega plina seveda lahko neposredno določata tudi samo tržno povpraševanje in 

ponudba, kar je običajno izraženo z vrednostmi plinskih indeksov CEGH, NCG, TTF, ki so 

objavljene na evropskih plinskih borzah. Glavni vpliv na to ima značilno zmanjšana količinska 

prilagodljivost dobave, kakor tudi povečanje cenovnih nihanj zavoljo vsakodnevnih tržnih 

sprememb, na slednje pa imajo dodatni vpliv še sezonski dejavniki. S pravočasnim dogovorom 

o določitvi cene v pogodbi je mogoče zmanjšati tveganje nihanja cen. Pogodba temelji na 

terminskih indikacijah plinskih indeksov in se za dogovorjeno količino ne spreminja. Zaradi 

neposredne bližine je za Slovenijo najpomembnejša objava avstrijskega CEGH borznega 

indeksa - (Geoplin 2016a).  

Hibridni produkti nastanejo s kombinacijo različnih načinov določanja cen zemeljskega plina, 

ki so z ustreznimi uskladitvami med razmerji naftnih in borznih indeksov prilagojeni zahtevam 

posamičnih naročnikov, s tem da ni zanemarjena značilnost dinamik njihove nabave, kakor tudi 

ne njihov odnos do tveganj glede na spremenljivost borznih cen (Geoplin 2016a). 
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Na trgu zemeljskega plina delujejo številni dobavitelji, vedno več pa je novih, ki se vključujejo 

v panogo zemeljskega plina in s tem predstavljajo vse večjo konkurenco obstoječim 

dobaviteljem. Zelo pomembna je nabavna cena, ki posledično določa prodajno ceno in s tem 

konkurenčnost na trgu. Nižje prodajne cene so privlačnejše za končne odjemalce, kar za 

podjetje pomeni večji obseg prodaje in dobičkonosnost podjetja (Lugarič 2003). Nižje prodajne 

cene lahko tudi privabijo odjemalce, ki bodo plin uporabljali predvsem v poletnem obdobju in 

s tem podjetju izboljšali dinamiko porabe plina leto–zima (Lugarič 2003). 

Eno izmed podjetij, ki v Sloveniji delujejo na tem področju, je tudi izbrano podjetje, ki je 

sistemski operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin, kot dobavitelj izvaja oskrbo z 

zemeljskim plinom, prav tako izvaja dejavnost daljinskega ogrevanja, poleg tega pa izvaja tudi 

storitve termične obdelave komunalnih odpadkov za lokalno območje občin savinjske regije. 

Izbrano podjetje kupcem jamči varno in zanesljivo dobavo zemeljskega plina, proizvodnjo in 

distribucijo toplote, obenem pa poskrbi za izvedbo termične obdelave komunalnih odpadkov. 

V podjetju je posebna skrb namenjena tudi rednemu vzdrževanju in razvoju energetskih 

sistemov, kakor tudi izvedbi investicij (Energetika Celje 2017b). 

1.1.1 Namen magistrske naloge 

Magistrska naloga se osredotoča na evropske plinske borze, ki se podrobneje ukvarjajo s 

trgovanjem s plinom na plinski borzi CEGH (Central European Gas Hub AG) s sedežem na 

Dunaju. S pridružitvijo Dunajske borze (Wiener Boerse) leta 2009 in pridružitvijo Eustream-a 

leta 2012 je CEGH-borza postala ena najpomembnejših borz s plinom v Evropi. Lastništvo 

borze je razdeljeno med OMV (65 %), Dunajsko borzo (20 %) in Eustream (15 %). Cene 

zemeljskega plina na tej borzi določa borzni indeks CEGHIX. Namen magistrske naloge je tako 

opis in proučitev oblikovanja nabavnih cen zemeljskega plina na slovenskem in svetovnem 

trgu, kakor tudi vpliv nabavne borzne cene na dobičkonosnost izbranega podjetja, vse skozi 

sistematični pregled tako domače kot tuje strokovne literature in drugih dostopnih virov ter 

lastnih raziskav. 

V magistrski nalogi bi kot predmet proučitve izpostavili napoved vrednosti indeksa CEGHIX, 

pri čemer bi upoštevali vse dejavnike, ki imajo vpliv na ceno zemeljskega plina. Pri tem smo 

se osredotočili samo na en dejavnik, in sicer količino načrpanega zemeljskega plina pri dveh 

največjih svetovnih proizvajalkah, Rusiji in v ZDA. Upoštevamo dejstvo, da je pri 

napovedovanju cene zemeljskega plina mnogim udeležencem na trgu, to zelo uporaben pristop 

za optimizacijo strategije trgovanja. Poznamo veliko študij, ki so s pomočjo razvoja modelov 

časovnih serij skušale prepoznati najpomembnejše značilne tržno statistične dejavnike. Zato 

smatramo, da je vsem udeležencem na trgu zemeljskega plina izjemnega pomena ravno 

določitev dejavnikov z vplivom na ceno zemeljskega plina, saj jo le tako lahko čim natančneje 

napovejo in tako sprejemajo najboljše odločitve za trgovanje.  
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1.1.2 Cilji magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo zasledovali sledeče zastavljene cilje: 

 s teoretičnim delom je cilj proučitev domače in tuje strokovne literature in virov o trgovanju 

z zemeljskim plinom na svetovnem in slovenskem trgu; 

 v empiričnem delu analizirati in interpretirati, kako različne količine načrpanega 

zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih proizvajalkah vplivata na oblikovanje 

borzne cene in borznega indeksa CEGHIX; 

 analizirati, kako borzna cena zemeljskega plina na borzi CEGH vpliva na dobiček 

izbranega podjetja; 

 na osnovi ugotovitev podati predloge za izboljšanje modela nabave zemeljskega plina. 

1.1.3 Hipoteze magistrske naloge 

V empiričnem delu naloge skladno s cilji raziskave oblikujemo naslednji hipotezi: 

 H1: Povečanje količine načrpanega zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih 

proizvajalkah, Rusiji in ZDA, negativno vplivata na borzni indeks CEGHIX. 

 H2: Rast borznega indeksa CEGHIX je korelacijsko povezana z dobičkom izbranega 

podjetja, vendar odvisnost ni premo sorazmerna.  

1.2 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrsko naloga smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je za 

opisovanje dejstev, stvari in procesov uporabljena metoda deskripcije, s katero predstavimo 

pomen nabavne funkcije za ustvarjanje prihodkov in dobičkov podjetij za oskrbo z energenti. 

Predstavili smo tudi trg z zemeljskim plinom v Evropi ter predstavili temeljne karakteristike 

oskrbe z zemeljskim plinom v svetu. Predstavimo tudi trende in pričakovanja za trg zemeljskega 

plina v prihodnje. Ugotovitve so strnjene v celoto s pomočjo metode sinteze, s pomočjo 

deduktivne metode pa na osnovi splošnih opredelitev ter znanj in izkušenj opredelimo 

posamične konkretne zaključke. S pomočjo kompilativne metode, ki nam je omogočila analizo 

teoretičnih dognanj, pa smo navedli predstavitev in preučitev literature ter virov tako domačih 

kot tujih avtorjev, kakor tudi relevantnih mednarodnih organizacij, ki so povezane s tematiko 

raziskovanja. 

Empirični del naloge je namenjen preverjanju zastavljenih hipotez, zato smo s preučevanjem 

količine načrpanega zemeljskega plina, proučevanjem borznega indeksa CEGHIX in gibanja 

cen zemeljskega plina ugotavljali, kako so medsebojno povezani dejavniki količine načrpanega 

zemeljskega plina, borznega indeksa CEGHIX in dobičkonosnosti podjetja. Za analizo 

dobičkonosnosti smo obravnavali obdobje zadnjih 5 let, od leta 2011 do 2016. Za analizo 

vrednosti borznega indeksa smo izvedli mesečno analizo v letih 2015 in 2016. 
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Za namen preverjanja hipotez smo izračunavali naslednje: 

 Hipotezo 1 smo analizirali s pomočjo analize korelacijske povezanosti med količino 

načrpanega zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih proizvajalkah, Rusiji in ZDA, 

ter vrednostjo borznega indeksa CEGHIX. Analizirali smo mesečne podatke o količini 

načrpanega zemeljskega plina ter to primerjali s povprečno mesečno vrednostjo indeksa 

CEGHIX. Zajeli smo obdobje od januarja 2015 do decembra 2016. Izvedli smo test 

korelacije, pri čemer smo predvidevali, da se bo potrdila negativna korelacijska povezava 

med vrednostjo količine načrpanega zemeljskega plina in vrednostjo borznega indeksa 

CEGHIX. Predvidevali smo, da bo vrednost korelacije znašala več kot −0,5. 

 Za namen preverjanja hipoteze 2 smo analizirali statistične podatke o dobičku izbranega 

podjetja ter podatke o povprečni letni vrednosti borznega indeksa CEGHIX. Analizirali 

smo obdobje od leta 2011 do 2016, za katera je uspelo zbrati podatke. Izvedli smo test 

korelacije, pri čemer smo v nadaljevanju s pomočjo enostavnega regresijskega modela 

poskušali dokazati, da povezava ni premo sorazmerna in da na dobiček podjetja v 

posameznem letu vplivajo še ostali dejavniki.  

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavke: 

 Teoretične usmeritve s področja oblikovanja cen na borzi lahko uporabimo v praksi. 

 Lahko nemoteno dostopamo tako do poslovne dokumentacije izbranega podjetja, kakor 

tudi do podatkov o gibanju indeksa CEGHIX in količinah načrpanega zemeljskega plina. 

 Gibanje cen zemeljskega plina na borzi močno vpliva na poslovanje podjetij, ki se 

ukvarjajo s prodajo zemeljskega plina končnim uporabnikom. 

Glavne omejitve so: 

 tajnost nekaterih podatkov podjetja, ki so poslovna skrivnost in jih zato nismo konkretno 

navajali. Imena podjetja v tekstu naloge nismo omenjali. Pri raziskavi smo uporabili javno 

dostopne podatke podjetja, ki so nam na voljo;  

 selekcija podatkov: omejitev na eno podjetje za prodajo zemeljskega plina končnim 

uporabnikom v Sloveniji, omejitev na en borzni indeks in omejitev na dve največji 

proizvajalki zemeljskega plina v svetu. To predstavlja metodološko omejitev, saj podatkov 

zaradi enega samega analiziranega podjetja nismo mogli posploševati na vsa podjetja iz 

panoge. Prav tako analiza samo enega borznega indeksa pomeni, da ugotovitev nismo 

mogli posploševati na ostale borzne indekse, ki imajo za osnovo trgovanje z zemeljskim 

plinom. 
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2 NABAVNA FUNKCIJA 

Zavoljo vse večje konkurenčnosti postaja za podjetje potreba po prilagajanju tržišču in nižanju 

stroškov vse večji izziv pri poslovanju podjetja. Za doseganje uspešnega poslovanja je nujno, 

da se podjetje osredotoča predvsem na konkurenčne prednosti, zavoljo vse večje omejenosti 

trga pa gleda vse širše. Velik potencial za nov vir dobička strokovnjaki s tega področja vidijo 

ravno v izboljšanju nabavnih pogojev.  

Nekoč je bila nabavna funkcija omejena na fazo naročila, prevzema in plačila materiala. Danes 

pa nabavna funkcija, kot vse druge, terja nenehno izobraževanje, iskanje novejših in drugačnih 

načinov ter postopkov, s katerimi bi lahko podjetju zagotovili pomembne informacije s trga ter 

mu dvignili konkurenčno sposobnost. Vlogi nabavne funkcije se vse bolj pripisuje tudi 

dolgoročnejše učinke na neposredni dobiček (kot posledico rezultata zmanjševanja nabavnih 

stroškov) (Data 2016). 

2.1 Opredelitev nabavne funkcije 

Med eno izmed osnovnih poslovnih funkcij v vsaki organizaciji gotovo prištevamo nabavo. 

Zanjo je pogosto uporabljan tudi izraz management oskrbnih (dobavnih) verig, kar je v bistvu 

opis združevanja različnih dobaviteljev, distributerjev in odjemalcev v enoten skupni proces. 

To povezovanje vključuje med drugim tudi procese načrtovanja, povpraševanj, napovedovanj 

in predaje zahtev po materialih, izvedbe naročil, skladiščenja, transportnih storitev, sprejema 

blaga, fakturiranja in plačil. Glede na vrsto organizacije se razlikujeta tudi vloga in pomen 

nabave (Završnik 2008). 

Pojem nabave 

Lysons (2000) opozarja na razliko med oskrbo in nabavo. Čeprav se oba izraza pogosto jemljeta 

kot sinonim, je pomen oskrbe mnogo bolj širok, saj ga na najbolj laičen način lahko definiramo 

kot pridobitev potrebnih sestavin na vsakršen način. Nabavi bi pa lahko pripisali lastnost 

aktivnosti povezanih z nakupom, najemom ali drugih pravnih sredstev, s končnim namenom 

pridobitve materiala, opreme in storitev za uporabo v proizvodnji. Tu je treba poudariti še, da 

namen proizvodne ni omejen le na proizvode, temveč v širšem pomenu predstavlja ustvarjanje 

koristi. 

Završnik (1996) kot 10 ciljev nabave navaja: 

1. preskrbovanje porabnikov v podjetju s potrebnim materialom v ustreznih količinah, ob 

planiranem času oz. terminih in s potrebno kvaliteto; 

2. konkurenčne in pametne nakupi. Pametni nakupi veljajo za stalno iskanje najboljše 

kombinacije, ki jo določajo cena, kakovost in storitev z boljšimi materiali. Kot konkurenčni 

nakup šteje ko vzdržujemo moč med ponudbo in povpraševanjem; 
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3. doseganje najboljše kombinacije upoštevaje vse dejavnike z vplivom na ceno, dobavo, in 

kakovost oz. naročilo; 

4. minimizacijo izgub povezanih z vzdrževanjem zalog; 

5. vzdrževanje dobrih odnosov z dobavitelji; 

6. stalen razvoj alternativnih virov nabave; 

7. izraba prednosti standardizacije in specifikacije posamičnih delov; 

8. dobre delovne in medsebojne odnose vseh služb v podjetju; 

9. pomen izobraževanja, razvijanja in motiviranja profesionalnega nabavnega osebja; 

10. spodbujanje k čim večji gospodarnosti vseh dejavnosti podjetja.  

Da v podjetju dosežemo cilje, je treba sprotno proučevati, če z neposrednim izvajanjem 

nabavnih nalog dosegamo dane cilje. Poleg tega je potrebno tudi sprotno prilagajanje nastalim 

spremembam (Kaltnekar 1993). 

Smolar (2007) nabavne cilje opredeljuje kot: 

 minimalne stroške, ki zagotavljajo podjetju večji dobiček; 

 varnost dobave, kar pomeni stalnost nabavnih virov; 

 uvajanje mednarodnih standardov v nabavno poslovanje (ISO 9001) ter 

 okolju neškodljiv nabavljeni material. 

Pri oblikovanju nabavnih ciljev Iršič (1998) navaja še pomembnost: 

 njihove merljivosti; 

 njihove opredelitve v prostoru in času; 

 pomen različnosti na ravneh in funkcijah - organizacijska medsebojna uskladitev tako v 

horizontalnem kot v vertikalnem smislu, s tem da si pomensko ne smejo nasprotovati; 

 izražanja realne možnosti za njihovo doseganje, vključno z opredeljevanjem časa in 

sredstev, ki so potrebni za njihovo uresničitev; 

 prilagodljivosti. 

Po Weelu (1998) je nabava definirana za pridobivanje dobrin in storitev pri zunanjih virih, ki 

so potrebne za delovanje, vzdrževanje ter izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti po 

najugodnejših pogojih. 
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Slika 1: Model nabavnega procesa 

Vir: Weele 1998, 30. 

V sliki 1 je ponazorjena tesna povezanost teh dejavnosti oz. prikaz modela nabavnega procesa 

(Weele 1998). 

Organizacijsko nabavo lahko razdelimo na štiri temeljne skupine (Potočnik 2002): 

 nabavo proizvodnih oz. predelovalnih organizacij; 

 nabavo preprodajalcev; 

 nabavo organizacij javnega sektorja; 

 nabavo samostojnih institucij, ki se delno financirajo iz javnih sredstev, delno pa iz sredstev 

prodanih storitev. 

Nabavna služba je povezana s službami v podjetju: s finančno-računovodsko službo preko 

izplačil in davkov, s skladiščno službo glede skladiščenja materiala, blaga ali storitev, s 

tehnično službo zaradi nabave materiala ustrezne kakovosti in tehničnih normativov. Prav tako 

sodeluje tudi z vzdrževalno službo glede objektov, strojev in maziv. S tem je tudi posredno 

povezana s samo proizvodnjo (Ivanko in Bergant 1999). 

Pučko (2001) pravi, da ima nabava dva vidika. Ožje prišteva k nabavi samo preskrbo delovnih 

predmetov, širše pa poleg preskrbe delovnih predmetov k njej uvršča še preskrbo delovnih 

sredstev, delovne sile in tujih storitev.  

2.2 Položaj nabave v podjetju 

Vpliv na sam položaj nabave imajo v vsakem podjetju lahko tako notranji kot zunanji vidiki. 

Za notranji vidik štejemo organiziranost nabave, kot zunanji vidik pa njeno prepoznavanje na 

nabavnem trgu. Vse intenzivnejše kot je vključevanje nabave v strateško načrtovanje, toliko 

večja je njena vloga pri večanju dobička, kar lahko izrazimo na treh ravneh: 

 s skrajševanjem življenjskega cikla končnih izdelkov se pomen nabave veča; 
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 izjemno povečevanje pomena nabave v primeru poslovanja podjetja na hitro 

spreminjajočih se nabavnih trgih; 

 velik pomen nabave v vseh takih organizacijah, kjer igra vrednost nabave materiala velik 

delež v skupnem (celotnem) prihodku. 

Na položaj nabave v podjetju tako vplivajo organizacijski in vplivni dejavniki. Organizacijski 

ali strukturalni vplivi so lahko naziv delovnega mesta vodje nabave, njegova neposredna 

podrejenost – kdo je njegov nadrejeni, višina njegove plače v primerjav z ostalimi vodji 

poslovnih funkcij itd. Med vplivne dejavnike prištevamo odnos vodstva podjetja do nabave, 

višino letnih izdatkov za nabavo, pomembnost učinkovite nabave za konkurenčno sposobnost 

podjetja itd. (Potočnik 2002). 

2.3 Naloge nabavnega oddelka 

V posameznih oddelkih se naloge in odgovornosti nabavnega oddelka razlikujejo. 

Po Potočniku (2002) lahko za najpomembnejše aktivnosti nabavnega oddelka štejemo:  

 določanje potreb po materialu za izdelavo oz. zahtev po prodajnem blagu za trgovanje; 

 izbiro dobaviteljev temelječ na ugotovitvah raziskav nabavnega trga; 

 planiranje nabave; 

 vrsto pripravljalnih del (npr. iskanj ponudb, analiz ponudb, nabavnih kalkulacij ...); 

 pogajanj in sklenitve pogodb; 

 oddaje naročil; 

 prevzeme materiala;  

 kontrole in reševanje reklamacij; 

 izdaje nalogov za plačila ter 

 evidence nabave. 

Nabavne naloge v podjetju so splet številnih, med seboj povezanih opravili, ki morajo kot cilj 

imeti zagotovitev: 

 trajnega in pravočasnega oskrbovanja podjetja z materialom; 

 stalnega proučevanja tržne situacije glede materiala; 

 vzpostavljanja korektnih poslovnih odnosov z dobavitelji; 

 vzdrževanja optimalne zaloge; 

 doseganja najugodnejših nabavnih pogojev; 

 zniževanja stroškov na enoto nabavljenega materiala. 

Vsaki od nabavnih nalog lahko najdemo mesto v eno od štirih skupin (Potočnik 2002): 

1. v pripravljalnih opravilih (kamor sodijo raziskave nabavnega trga, načrtovanja nabave, 

oblikovanja nabavne politike); 
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2. med opravili, povezanimi z izvedbo naloge (iskanja in analize ponudb, izdelave nabavnih 

kalkulacij ter izbiri dobaviteljev - pogajanji, sklepanjem nabavnih pogodb, naročanjem ter 

prevzemanjem); 

3. kontrolo in plačili (torej s kontrolo materiala in računov dobaviteljev, reklamacijami ter 

plačilom računov); 

4. nabavno evidenco in analizo (v evidenci naročil in dobaviteljev, nabavnih cen, materialov, 

reklamacij ter analizo nabavnega poslovanja). 

2.4 Povezanost nabave z ostalimi funkcijami v podjetju 

Nujno je, da nabava sodeluje z vsemi funkcijami v podjetju, meni Završnik (1996).  

Galič, Prodnik in Smolar (2009) navajajo 5 opcij za umestitev nabave: 

1. kot samostojno organizacijsko enoto; 

2. v sestav komercialne službe; 

3. v sestav proizvodne službe; 

4. v sestav materialnega poslovanja ali 

5. kot del funkcij marketinga. 

Opredelitev nabave v organizacijski strukturi podjetja jasno pokaže na njen pomen, 

samostojnost, odgovornost in nenazadnje položaj ter njeno samostojnost (Završnik 1996). 

V srednjih in velikih podjetjih je nabava uveljavljena kot samostojna organizacijska enota, ker 

rast podjetja narašča ter s tem tudi število in obseg nabavnih poslov. Nabava je kot vezni člen 

tudi vsem drugim funkcijam poslovnega sistema, saj vsakemu zagotavlja potrebna poslovna, 

predvsem pa obratna sredstva. Najpogosteje je nabava v manjših podjetjih organizirana 

samostojno oz. kot del komercialne službe predvsem zaradi manjšega obsega in skromne 

stopnje predelave, to pa terja tesnejšo povezanost nabavne in prodajne funkcije v podjetju. 

Organizacijsko je tako vodja nabavne službe neposredno podrejen komercialnemu direktorju. 

Ko je potrebna nabava posebnih vrst materiala je odločitev o vrsti, količini in kakovosti v rokah 

tehničnih strokovnjakov, zato je organiziranost nabave primernejša v sklopu proizvodne službe, 

nabavljanje po izključno komercialnih načelih bi namreč lahko storilo precejšne tehnične 

probleme v proizvodnji. V takem primeru bi torej vodjo nabave neposredno podredili bodisi 

tehničnemu vodji ali direktorju proizvodnje (Galič, Prodnik in Smolar 2009). 

Združevanje služb v podjetju zadolženih za poslovanje z materiali - od planiranja vložnih 

materialov, pa vse do odpreme končnih izdelkov – obravnavamo kot nabavo v sestavu celotnega 

materialnega poslovanja. S tem je ustvarjena neke vrste enotna odgovornost, upravljanje in 

vodenje celotnega materialnega poslovanja. Težave, s katerimi se lahko srečamo so izbira 

ustreznega vodje in usklajevanje vseh aktivnosti materialnega managementa (Galič, Prodnik in 

Smolar 2009). 
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2.5 Temeljna vprašanja nabavnega poslovanja 

Na poslovni uspeh podjetja neposredno vpliva razpolaganje s primerno količino materiala, 

njegovo ustrezno kakovostjo, nabavo po primerni ceni in pravočasno dostavo (Potočnik 2002). 

Zato bi med temeljna vprašanja za vsako vodstvo podjetja, konkretno pa posebej za vodstvo 

nabavne funkcije, uvrstili vprašanja o (Galič, Prodnik in Smolar 2009): 

 Vsebini (Kaj)? 

 Kakovosti (Kakšno)? 

 Količini posameznega blaga (Koliko)? 

 Času dobave (Kdaj)? 

 Ceni za poslovno uspešnost (Cena, ki lahko sledi načrtovanim stroškom poslovanja)? 

 Kje nabaviti potrebna poslovna sredstva? 

 Kako organizirati nabavno službo, da bo ta čim bolj učinkovita in uspešna? 

Nabava šteje za tisto poslovno funkcijo, ki poskrbi za oskrbo proizvodnih podjetij na 

pravočasen, cenovno ugoden in količinsko primeren in kakovosten način in zagotavlja surovine, 

materiale in energijo. Pri tem se spopada s težavo usklajevanja treh izzivov:  

 zagotavljanja visoke stopnje izpolnjevanja naročil pri dobaviteljih; 

 s čim nižjo vezavo denarnih sredstev in 

 čim manjšimi nabavnimi stroški na posamično enoto nabavljenega materiala (Potočnik 

2002). 

2.6 Strateška vloga nabavne funkcije 

Pogled na nabavo v preteklosti je bil kot na zlo s samimi stroški brez dobička, slednji naj bi se 

večal le na podlagi višanja prodajne cene. Porter postavlja svojo verigo vrednosti in meni (glej 

sliko 2), da je vsaka sprememba v katerikoli dejavnosti - tudi oskrbi, ki pomaga k znižanju 

stroškov in ustvarjanju dodanih vrednosti za kupca, možno povečanje konkurenčne prednosti 

podjetja in s tem poslovna priložnost (Pučko 1999). 
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Slika 2: Porterjeva veriga vrednosti 

Vir: Weele 1998. 

Nabava skozi čas postaja vse pomembnejša poslovna funkcija v vsakem podjetju, tako v 

proizvodnem kot tudi trgovskem. Pomembno vlogo nosi tudi za uspešnost poslovanja drugih 

organizacij, zavodov, različnih ustanov kot tudi naših gospodinjstev. To je jasno tudi 

managerjem v vseh podjetjih s sodobno, globalno usmeritvijo, zato težijo k temu, da nabavi 

glede na organizacijsko strukturo in v vodstveno hierarhijo dodelijo mesto, ki ji zaradi 

pomembnosti pripada. Nabavna služba lahko z učinkovitim reševanjem nabavnih problemov in 

uspešnem odgovarjanju na vprašanja uresničuje vse cilje nabavnega poslovanja, s čimer v 

podjetju pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva, vizije in doseganju drugih strateških 

ciljev (Galič, Prodnik in Smolar 2009). 
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3 ZEMELJSKI PLIN  

Priključenost Slovenije na mednarodne plinovode, ki zagotavljajo Evropi oskrbo preko 

največjih svetovnih proizvajalcev in uvoznikov zemeljskega plina - Rusije in Alžirije – je 

gotovo prednost. 

Na tak način zagotavljamo neprekinjeno dobavo zemeljskega plina. Kljub temu, da zaloge 

obstoječih najdišč zagotavljajo oskrbo še vsaj 70 let, se nova nahajališča še vedno odkrivajo. 

Ob vse večji odprtosti trga pa bo zanesljivost dobave zemeljskega plina še večja (Domplan 

2009). 

3.1 Splošno o zemeljskem plinu 

Zemeljski plin danes štejemo za najčistejše fosilno gorivo, odlikuje ga vsestranska uporabnost 

in energijska učinkovitost, ima pa tudi najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju. Izvor 

zemeljskega plina je fosilni, nastal je z razkrojem organskih snovi. Sestavljen je iz zmesi 

različnih plinov med katerimi prevladuje metan CH4 (do 99 %), zasledimo pa še prisotnost 

drugih plinov: etana, propana, butana, primesi težjih ogljikovodikov, dušika in ogljikovega 

dioksida. Zemeljski plin pridobivamo v podzemnih nahajališčih in ga do uporabnikov običajno 

tovorimo po podzemnih plinovodnih omrežjih. 

Gre za nestrupen plin, ki je lažji od zraka in nima vonja. V določeni mešanici z zrakom je lahko 

visoko eksploziven, zato mu zaradi varnosti, pred distribucijo dodajajo snov z močno vonjavo, 

s čimer omogočajo lažjo zaznavo njegove prisotnosti v zraku (Geoplin 2016e).  

Za označevanje imena je v uporabi kratica: ZP (zemeljski plin) oz.: NG (natural gas - angleško).  

Pregled osnovnih tehničnih podatkov o zemeljskem plinu: 

Zgornja kalorična vrednost: (kJ/Sm3) → od 36.000 do 40.000. 

Wobejevo število (MJ/Sm3) → od 48 do 52.  

Gostota (kg/Sm3) → od 0,6 do 0,8.  

Relativna gostota (zrak = 1) → od 0,54 do 0,59.  

Sm3 = standardni kubični meter (15 ºC, 1,01325 bar). 

Svetovne potencialne zaloge zemeljskega plina bi lahko znatno povečalo tudi pridobivanje 

zemeljskega plina iz kamnin skrilavcev, kar bi glede na podatke iz poročila Ameriške uprave 

za energetske informacije pomenilo kar 47 % (EIA) (Geoplin 2016e). 

3.2 Pridobivanje zemeljskega plina (ZP) 

Poraba zemeljskega plina beleži stalno rast. Pridobiva se podobno kot nafta, izpod površja. 

Uporablja se za ogrevanje in pogon vozil ter v svetu iz leta v leto veča priljubljenost uporabe 
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(Plut 2004). 

Glavna nahajališča zemeljskega plina za napajanje evropskega plinovodnega sistema ležijo v 

Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji. Do Slovenije prihaja po visokotlačnih plinovodih z 

vozliščema v bližini Maribora in Nove Gorice (Domplan 2009). 

Pridobivanja zemeljskega plina je zajeto v šest-stopenjskem zaporednem postopku, 

sestavljenem iz: 

1. Izbora in priprave lokacije – upravljavec opredeli območja vrtin in vrtalnih ploščadi. Izvrta 

se lahko ena vrtina, lahko pa iz nje dodajo več stranskih, od katerih gre vsaka v svojo smer. K 

pripravi lokacije sodi odstranitev humusa iz tal, izravnava površine primerne velikosti in 

priprava podlage za premike težke mehanizacije. Nujno je tudi zagotoviti primerno kontrolo 

erozije, kakor tudi predvideti bližnji prostor namenjen za odlaganje materiala kakor tudi 

poskrbeti za pomožne začasne objekte, potrebne za vrtanje vrtine. 

2. Načrtovanja vrtine, vrtanja, cevljenja, cementiranja, perforiranja – vrtanje naftno-plinske 

vrtine se izvaja z uporabo rotacijsko vrtalne garniture ob pomoči primernega vrtalnega drogovja 

in druge opreme. Dela potekajo pod strogim tehničnim nadzorom ekipe strokovnjakov. 
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Slika 3: Pridobivanje zemeljskega plina 

Vir: Slovenski plin 2014. 

3. Mehanske obdelave slojev – z vtiskovanjem mešanice vode in mineralnih zrn v vrtino pod 

visokim tlakom zmes skozi perforirane odseke vdre v ciljne sloje peščenjaka (približno 3000 m 

pod površjem) in v njih povzroči nove razpoke oz. razširi obstoječ sistem razpok. Vsi 

uporabljeni kemični dodatki imajo pripadajoče varnostne liste in so ustrezno nadzirani. 

Tekočina za mehansko obdelavo lahko prehaja izključno v ciljne sloje, ostali sloji, kot npr. 

vodonosniki pitne ali geotermalne vode, pa so od vrtine povsem izolirani in na bistveno drugih 

globinah. Z obdelavo slojev tako poskrbimo za učinkovito in stabilno proizvodnjo plina. 

4. Dokončanja vrtine in upravljanja s povratnimi (odpadnimi) vodami – ko se tlak sprosti se 
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vbrizgana zmes za hidravlično lomljenje vrne na površje v obliki povratnega toka skupaj s 

slojno vodo.  

5. Proizvodnje zemeljskega plina – za sam pričetek proizvodnje je potrebno vzpostaviti ustrezno 

plinovodno infrastrukturo, ki služi transportu plina od vrtine v centralno plinsko postajo ter 

dalje v obstoječi plinovod. 

6. Zapiranja vrtine – ko proizvodnja iz vrtine nima več ekonomske upravičenosti, se vrtina 

zapre. Najprej se namesti površinski čep za preprečitev iztekanja površinske vode v vrtino, prav 

tako se v izogib možnega onesnaženja vodnih virov z ogljikovodiki ali drugimi snovmi, ki bi 

lahko migrirale skozi vrtino, namesti cementni čep. Ta mora biti izpod najnižjega nivoja 

morebitnih podzemnih virov pitne in geotermalne vode. Zadnji korak je namestitev cementnega 

čepa v odseku vrtine nad plinskim ležiščem. Opustitev je izvedena sladno z ustaljenimi postopki 

v industriji proizvodnje nafte in zemeljskega plina. Postopno se tako odpravijo vse posledice 

izvajanja rudarskih del, sledi dokončna sanacija okolja (Slovenski plin 2014). 

3.3 Sestava in lastnosti zemeljskega plina 

Zmes zemeljskega plina je, kemijsko gledano, povprečno sestavljena iz: 

 metana (CH4) 98,2 %, 

 etana (C2H6) 0,6 %, drugih ogljikovodikov 0,2 %, 

 ogljikovega dioksida (CO2) 0,1 %, 

 dušika (N2) 0,9 %, 

 vsebuje pa še majhne vrednosti žlahtnih plinov idr. 

Zemeljski plin je najčistejše naravno gorivo, saj se pri zgorevanju sprošča toplota (energija), 

kot stranska produkta pa nastajata le vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2) (Kolednik b. 

l.). 

Lastnosti zemeljskega plina so: 

 ni strupen; 

 je brez vonja, barve ali okusa; 

 je vnetljiv; 

 ima vnetišče pri okoli 600 °C temperature; 

 je lažji od zraka, zato pri izgorevanju 1 m³ plina potroši 10 m³ zraka; 

 zgoreva z modrikastim plamenom 

 praviloma je brez vonja zato se mu iz varnostnih razlogov za večjo prepoznavnost dodaja 

vonjave, običajno tioetre in tiole (Kolednik b. l.). 
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3.4 Transport in skladiščenje zemeljskega plina 

Transportna oz. dobavna pot plina v Slovenijo poteka preko visokotlačnih transportnih 

plinovodov.  

 

Slika 4: Viri in transportne poti zemeljskega plina do Slovenije 

Vir: Geoplin 2016e. 

Od oddaljenih črpališč do končnih uporabnikov poteka učinkovit prenos zemeljskega plina po 

mednarodnih visokotlačnih prenosnih plinovodih, ti do nas pridejo iz Rusije preko Ukrajine, 

Slovaške in Avstrije. Pred transportom iz plina s tehnološkim procesom očistijo nečistoče in 

druge neustrezne primesi. Dobavo zemeljskega plina po plinovodih omogočajo kompresorji, ki 

zvišujejo tlak v ceveh in ga tako potiskajo naprej. Kompresorske postaje so nameščene vsakih 

70 do 180 km (Geoplin 2016e). 
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Slika 5: Uporaba podzemnih skladišč 

Vir: Geoplin 2016e. 

Transport zemeljskega plina in njegovo skladiščenje sta tesno povezana. Skladišča služijo 

hrambi zemeljskega plina za obdobja večjih porab ali za rezerve v primeru nepredvidljivih 

dogodkov (npr. posebnih vremenskih razmer), ki bi povečali ogrevanje na plin. Omogočajo pa 

tudi večjo zanesljivost oskrbe v primeru, da bi bila dobava zemeljskega plina iz tujine omejena 

(Geoplin 2016e). 

3.5 Zemeljski plin po svetu 

Od leta 2012 lahko opazimo, da raste poraba zemeljskega plina predvsem na področjih Južne 

in centralne Amerike, Afrike in Severne Amerike, najbolj pa izstopajo ZDA (+4,1 %). Prvi dve 

mesti po porabi v Aziji trdno pripadata Kitajski in Japonski. V Evropi vidimo nasprotno sliko, 

saj je upad porabe 2,3 odstoten, še nekoliko večji pa je tudi v bivši Sovjetski zvezi (−2,6 %). 

Globalno zemeljski plin dosega 23,9 odstotnega deleža med vsemi energenti. Poraba 

zemeljskega plina narašča predvsem v državah, ki niso članice OECD. Na prvih dveh mestih 

sta sicer trdno zasidrani ZDA in Rusija, ki skupno predstavljata porabo preko tretjine vse 

svetovne produkcije zemeljskega plina. 

K porastu svetovne proizvodnje (+1,9 %) so s povečanjem proizvodnje za 4,7 % največ 

doprinesle ZDA, s čimer so glede proizvodnje zemeljskega plina celo pred Rusijo. Razlogom 

za to botruje predvsem proizvodnja zemeljskega plina na nekonvencionalen način iz skrilavcev, 

kar je v ZDA doživelo velik razmah. Pridobivanje plina in nafte iz skrilavcev poteka z 

lomljenjem kamnin globoko pod zemljo s pomočjo različnih kemikalij in obogatenih vodnih 
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curkov pod visokim pritiskom. Čeprav je takšen način pridobivanja zemeljskega plina in nafte 

poznan že preko 40 let, je z novimi tehnologijami in z novimi nahajališči ta proizvodnja 

doživela preporod (Geoplin 2016e). 

Pri večjih proizvajalkah (Savdska Arabija, Norveška, Katar, Iran) je bilo zaznati porast 

proizvodnje, medtem ko sta upad proizvodnje beležili le Rusija za 2,7 % in Kanada za 2,3 %. 

Največje dokazane zaloge zemeljskega plina so v Iranu, kljub upadu proizvodnje mu še vedno 

sledita Rusija in Katar. ZDA je kljub statusu največje proizvajalke na svetu, glede na stanje 

zalog, šele peta.  

Pričakujemo lahko, da bo povpraševanje po zemeljskem plinu letno raslo, z oceno letne porabe 

v letu 2018 na kar 3.900 milijard m3. Vodstvo v rasti bo gotovo v Aziji, ki ima za petami 

Ameriko in Bližnji vzhod (Geoplin 2016e). 

3.6 Trendi in pričakovanja za trg zemeljskega plina v prihodnje 

Pričakujemo lahko, da cene plina, ki so danes na slovenskem trgu, v prihodnosti ne bodo nižje. 

V evropskem prostoru imamo dva večja dobavitelja plina - Norveški (Statoil ASA) ter Ruski 

(Gazprom), ki lahko za nekaj tednov ali mesecev strateško nižata ali višata cene glede na oceno 

razmer na trgu, s čimer se poslužujeta vzvoda z namenom obvladovanja evropskega trga plina. 

Tržno ceno sta oba dobavitelja že uspela znižati na nivo oz. ceno enako oz. nižjo ceni ameriških 

izvoznih stroškov, s čimer sta iz trga uspešno izrinila ameriške interese (Fius 2016). 

Vpliv zunanjih dejavnikov na borzi 

Na trenutno nizko raven cen plina na borzi EEX je imelo vpliv več dejavnikov. Od leta 2014 

do danes so cene izredno padle, kotacije marca 2016 so bile približno 13,1 EUR/MWh oz. 3,63 

EUR/GJ, kar bi lahko rekli da je at par s premogom, kljub temu, da je slednji zadnja leta 

izgubljal vrednost.  

K opaznemu znižanju cen plina na borzi EEX je v večji meri pripomogla tudi sestava trga EU: 

uvoznike so s kratkoročnimi in dolgoročnimi pogodbami obvezali k prevzemu pogodbenih 

količin plina. Kljub nekaj mesečnemu zamiku, so našteti dogodki vodili k vse nižjim cenam.  

Raven cene naj bi dosegla vrednosti, ki so veljale pred naftno vojno, npr. borzne cene okoli 20 

EUR/MWh (Fius 2016). 

Ocene razvoja doma 

Visoki stroški distribucije in razmeroma visoke dajatve v Sloveniji botrujejo ceni naravnega 
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plina za široko potrošnjo ki po letu 2017 ni nižja od 60 do 70 EUR/MWh. Napovedi gibanja 

cen plina so neugodne, verjetnost, da bi bile cene po letu 2019 od 100 do 120 EUR/MWh sicer 

ni velika, je pa skok na to cenovno stopnjo vseeno mogoč. 

Stroški distribucije (ki vključujejo vzdrževanje in obnovo plinovodov) se na enoto plina 

nelinearno povečujejo zaradi eksponentnega nižanja porabe plina. Ker distributerji kot tudi 

lastniki omrežja dobijo plačano omrežnino, se temu strošku ne posvečajo kaj dosti. Načinov, 

kako ustvariti višje mehke stroške, je seveda več. Po ocenah znašajo tako ustvarjeni in povsem 

nepotrebni stroški v nekaterih primerih celo do 65 %. Težko govorimo o racionalnih razlogih 

za take administrativne, pogosto nedomišljene in pred implementacijo le delno ali sploh ne 

analizirane posege, ki popolnoma porušijo načelo ekonomske vzdržnosti (Fius 2016). 

»Dejstvo je, da imamo v Sloveniji "de facto" monopolistično okolje, ko govorimo o plinu. Iz vsega 

omenjenega je možno razbrati, da si monopolistično obnašanje kontrolne večine, da obvladuje 80 

odstotkov vsega trga, koplje svojo jamo, očitno se ne morejo upreti skušnjavi "dobiček za vsako 

ceno". Dovolj jasni so negativni učinki, ki jih s shemo podpor rabe plina ustvarjamo. Danes je 

priložnost, ko je plin tako poceni, da shemo ukinemo. Razlog je dober, saj poceni plin in podpora 

rabi plina vodi do potratnosti, dela pa se tudi velika škoda« (Fius 2016). 

3.7 Analiza gibanja količin načrpanega zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih 

proizvajalkah v obdobju januar 2015–december 2016 

Kot je razvidno iz poročila Mednarodne agencije za energijo, je bilo leta 2016 na svetu 

proizvedenih 3.613 milijard kubičnih metrov (v nadaljevanju Bcm) naravnega plina, kar je 0,8-

odstotno povečanje od leta 2015 (IEA 2017). Proizvodnja zemeljskega plina se je od leta 2009 

in gospodarske krize sicer vsako leto postopno dvigovala, vendar je povečanje v letu 2016 

najmanjše v tem obdobju. Od dodatnih 29,1 Bcm, proizvedenih leta 2016, je bil dobršen del, 

natančneje 23,1 Bcm, plina proizvedenega v državah, ki niso članice OECD, kar glede na 

poročilo poudarja pomen novih proizvajalcev. Delež držav, ki niso članice OECD, se je v 

svetovni proizvodnji zemeljskega plina od leta 1990 podvojil in v deležu narašča od 16,8 na 

39,5 %. Vendar pa velja izpostaviti, da se trend v proizvodnji zemeljskega plina v zadnjem 

obdobju precej spreminja predvsem med državami članicami OECD1 in državami, ki niso 

članice. Na splošno se je proizvodnja zemeljskega plina tudi med državami, ki so članice 

OECD, povečala, in sicer za 0,4 %, kar je od 1304 do 1310 Bcm. Ta rast je odraz predvsem 

povečanega črpanja, ki ga beleži Avstralija, in predstavlja dodatnih 21,0 Bcm zemeljskega 

plina, kar v skupnem deležu nadomešča zmanjšane načrpane količine ZDA in držav članic 

OECD (IEA 2017). 

                                                 
1 OECD je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj in združuje 34 gospodarsko najrazvitejših 

držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Skupina 

držav OECD z manj kot petino svetovnega prebivalstva ustvari skoraj tri petine svetovnega BDP. 
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Z vidika našega raziskovanja se osredotočamo na dve največji svetovni proizvajalki 

zemeljskega plina, za kar smatramo Združene države Amerike in Rusko federacijo, saj obe v 

svetovnem merilu posedujeta največja odstotna deleža zemeljskega plina, tako glede potrošnje 

kot produkcije. Kot je razvidno iz poročila (BP 2017), ki ga redno izdaja britanska 

multinacionalka BP P. L. C., predhodno poznana kot British Petroleum, sta omenjeni velesili v 

svetovnem vrhu z vidika proizvodnje in distribucije zemeljskega plina ter prav tako z vidika 

rezerv. Kot je navedeno v poročilu (BP 2017), se je globalna produkcija naravnega plina v letu 

2016 povečala zgolj za 0,3 % oziroma 21 milijard kubičnih metrov, predvsem na račun 

povečane proizvodnje v Avstraliji in Iranu, ki sta v letu 2016, za razliko od predhodnega leta, 

načrpala prva 25,2 %, medtem ko slednji 6,6 % več zemeljskega plina. 

Za Združene države Amerike, ki pri svetovni proizvodnji naravnega plina predstavljajo 

največji, več kot 21-odstotni delež, je leto 2016 prikazano v negativnem trendu. Prvič od leta 

2005 dalje so ZDA v letu 2016 načrpale za 2,5 % manj zemeljskega plina kot v letih poprej. 

Kot je razvidno iz poročila (BP 2017), so ZDA od leta 2005 v poprečju letno proizvodnjo 

zemeljskega plina povečevale za dobre 4 %.  

Podobno razkriva tudi globalno statistično poročilo za leto 2017, ki ga pripravljajo ostale tako 

imenovane mednarodne agencije s področja energije, kot je Mednarodna agencija za energijo 

(angl. International Energy Agency ali IEA). 

Agencija za energijo je bila ustanovljena leta 1974 s prvotnim namenom nuditi pomoč državam 

pri usklajevanju kolektivnega odziva in premagovanju motenj v oskrbi z nafto, ki jih je prineslo 

leto pred tem. Mednarodna organizacija za energijo danes šteje 29 držav članic, ki morajo za 

vključitev izpolnjevati nekatere pogoje, med katerimi je denimo tudi članstvo v zgoraj omenjeni 

OECD in recimo zmanjšanje nacionalne porabe goriva za 10 odstotkov (IEA, 2017). Ampak 

zgolj članstvo v OECD za vstop v IEA ni dovolj, kot navajajo na spletni strani. So države, ki 

kljub članstvu v OECD niso članice IEA, kot so denimo Čile, Islandija, Izrael, Latvija, Mehika 

in Slovenija. 

Danes agencija preučuje celoten spekter energetskih vprašanj, vključno z oskrbo in s 

povpraševanjem nafte, plina in premoga, tehnologijami obnovljivih virov energije, trgih z 

električno energijo, energetsko učinkovitostjo, dostopom do energije in ne nazadnje se ukvarja 

tudi z upravljanjem povpraševanja (IEA 2017). S svojim delom IEA zagovarja politike, ki naj 

bi povečale zanesljivost, cenovno dostopnost in trajnost energije predvsem v svojih 29 državah 

članicah in zunaj nje. Tako je tudi Slovenija predvsem od leta 2010 dalje sprejela nekaj 

predlaganih direktiv, ki jih je bila sicer dolžna sprejeti v okviru politik Evropske unije in kljub 

temu da ni članica omenjene IEA. Nazadnje je v začetku leta 2016 vlada izdala Uredbo o 

samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/2015)2. V 

                                                 
2 Uredba je v celoti dostopna na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124314#! 

/Uredba-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije. 
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Uredbi so določeni pogoji za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 

energije, načini obračuna, letne omejitve moči naprav za samooskrbo, načini poročanja o 

izvajanju ukrepa in načini izračuna proizvedene električne energije z napravami za samooskrbo. 

Podatki, ki na sliki 6 prikazujejo mesečne količine načrpanega plina za Združene države 

Amerike, predstavljajo proizvodnjo plina, ki je v letu 2016 prvič nižja od količin, ki so jih 

načrpali od leta 2005. 

 

Slika 6: Proizvodnja plina v ZDA v mmcf 

Vir: EIA 2017. 

Slika 7 prikazuje količine načrpanega plina, ki jih je zabeležila Rusija, ki, kot je razvidno v letu 

2016, beleži rahlo povečanje produkcije.  

 

Slika 7: Proizvodnja plina v Rusiji v mcm 

Vir: Ministry of energy of Russian Federation 2016. 
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Poudarili smo že, da se je proizvodnja plina ZDA leta 2016 ustavila precej pod zgodovinskim 

povprečjem in je nižja za 2,3 %. Proizvodnja ameriškega plina se je kljub znatnim 

prizadevanjem za zmanjšanje stroškov in povečanju učinkovitosti pri pridobivanju plina iz 

skrilavca skrčila in zmanjšanje proizvodnje plina razlaga z zmanjšanjem vrtanja ter 

dokončanjem novih plinskih vrtin, ki so se začele leta 2015 z zaprtjem številnih nedonosnih 

vrtin in upadom konvencionalne proizvodnje (Enerdata 2017). 

Kot je razvidno na sliki 8, je Rusija, ki je drugi največji svetovni proizvajalec plina, zabeležila 

rahlo povečanje proizvodnje zaradi izvoza v evropske države in prav tako povečanega 

domačega povpraševanja ter širitve proizvodnih zmogljivosti. 

 

Slika 8: Produkcija plina v Rusiji in ZDA za leto 2015 in delno 2016 

Vir: Ministry of energy of Russian Federation 2016; EIA 2017. 
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4 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA  

Izbrano podjetje je javno podjetje, ustanovljeno leta 1966 od Mestne občine Celje, ki je tudi 

100% lastnica. v letu 1996 in je v njeni stoodstotni lasti. Ukvarja se z zagotavljanjem varne in 

zanesljive distribucije zemeljskega plina, druge dejavnosti pa so še lastna proizvodnja in 

distribucija toplote ter termična obdelava komunalnih odpadkov. V vlogi sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja za zemeljski plin in dobavitelja plina podjetje izvaja oskrbo 

z zemeljskim plinom, v vlogi proizvajalca in distributerja toplote pa nudi tudi storitve 

daljinskega ogrevanja, zadnja dejavnost pa je termična obdelava komunalnih odpadkov na 

območju občin savinjske regije. Del aktivnosti je tudi redno vzdrževanje, skrb za razvoj 

energetskih sistemov ter izvedba investicij (Energetika Celje 2017b). 

4.1 Zgodovina podjetja 

1872–1941  

 Leta 1872 pričnejo z gradnjo prve plinarne v Celju na Glaziji ob Ljubljanski cesti. 

 Leta 1873 zagorijo prve plinske svetilke na ulicah Celja. 

 Leta 1914 objavi cesar dekret s katerim razglasi plinarno za državno zaščiteno podjetje. 

 Do leta 1924 je napeljanih že 21 km plinovodnih cevi. 

 Med glavnimi in stalnimi potrošniki plina tedaj poleg javne razsvetljave najdemo še javne 

ustanove in podjetja: Zlatarko, Zvezno tiskarno, bolnišnico, lekarne, gostilne … 

Po 1945 

 Po 2. svetovni vojni ugotovijo, da proizvodnja plina iz premoga ni rentabilna in ga do leta 

1966 dokončno opustijo. Že v 1953 zgradijo prvi plinohram ob Ljubljanski cesti. 

 Leto 1977 mine v pripravah na izgradnjo plinskega sistema za distribucijo zemeljskega 

plina in v letu 1978 pa v Celju že prevzamejo prve količine zemeljskega plina iz glavne 

merilno-reducirne postaje zgrajene neposredno ob plinarni v Bukovžlaku. 

 Do leta 1980 je imela občina 30 km plinovodov, do konca devetdesetih pa že domala 50 

km. 

 Leta 1995 v Mestni občini Celje naloge, ki jih opravlja Komunala Celje – torej izvajanje 

dejavnosti gospodarskih javnih služb razdelijo med tri novoustanovljena podjetja, med 

njimi je tudi Izbrano podjetje (Energetika Celje 2017b). 

4.2 Vizija in poslanstvo 

Vizija 

Podjetje si prizadeva k zmanjševanju porabe in stroškov energije s pomočjo ukrepov za 

učinkovito rabo, obenem pa k izboljšanju energetske oskrbe občanov in ostalih odjemalcev, k 
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čemur najbolj pomaga širitev plinovodnega omrežja in večja izraba toplote iz sistema 

daljinskega ogrevanja. Z uporabo plina in toplote iz sistema daljinskega ogrevanja tudi pomaga 

k boljšemu, manj onesnaženemu zraku v mestu (Energetika Celje 2017b). 

Poslanstvo 

Poslanstvo podjetja ni uspešno brez varne, zanesljive ter okolju prijazne oskrbe s toploto in z 

zemeljskim plinom za vse prebivalce Celja. To dosegajo s pomočjo termične obdelave 

komunalnih odpadkov, kar posledično zmanjšuje količino odpadkov na deponiji, s procesom 

pridobljeno toploto pa koristno uporabijo za proizvodnjo elektrike in toplote za potrebe 

ogrevanja (Energetika Celje 2017b). 

4.3 Program podjetja 

Podjetje opravlja gospodarske javne službe in druge dejavnosti in pri tem upošteva določila v 

Energetskem zakonu, Koncesijski pogodbi za termično obdelavo odpadkov, Odloku o 

dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi 

zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Ur. l. 

RS 61/2006), novem Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Izbranega podjetja (Ur. l. RS 

87/2011 in 101/2011) in Aktu o ustanovitvi enoosebne gospodarske družbe javno Izbrano 

podjetje (Energetika Celje 2015).  

Osnovni dejavnosti, kot izbirni gospodarski javni službi:  

 operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS ZP); 

 distribucija toplote.  

Druge osnovne dejavnosti: 

 termična obdelava komunalnih odpadkov, kot državna obvezna gospodarska javna služba; 

 dobava zemeljskega plina; 

 proizvodnja toplote.  

Družba opravlja tudi druge tržne dejavnosti (upravljanje kotlarn po pogodbi), s katerimi 

dopolnjuje delo gospodarske javne službe, ostale aktivnosti opredeljene v predpisih s področja 

energetike, kakor tudi drugo, čeprav morda ne pomeni storitev običajno izvajanih v 

gospodarskih javnih službah, vendar jih ima za pomembne pri poslovanju in opravljanju 

storitev gospodarskih javnih služb obenem pa prinašajo učinkovitejšo izrabo osnovnih sredstev 

in višjo produktivnost zaposlenih (Energetika Celje 2015). 

4.4 Analiza dobička podjetja za obdobje 2011–2016 

Kot izkazuje poročilo podjetja (Energetika Celje 2012), je prodaja zemeljskega plina od leta 
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2008 tržna dejavnost, kar je eden pomembnih faktorjev pri spreminjanju cen energenta. Cene 

zemeljskega plina so se leta 2011 tako spreminjale skladno z gibanjem nabavnih cen in s 

prodajno oziroma cenovno politiko podjetja.  

Oskrba s plinastimi gorivi (SKD 40.2) se v stalnih cenah oceni z ekstrapolacijo vrednosti v 

tekočih cenah s količino dobavljenega naravnega in utekočinjenega naftnega plina (SURS           

b. l.). 

V poročilu za leto 2011 (Energetika Celje 2012) je posebej izpostavljena problematika plačilne 

nediscipline odjemalcev, ki je botrovala dvigovanju nabavne cene zemeljskega plina, predvsem 

v drugi polovici leta 2011. Kot je razvidno, je podjetje za sprotno usklajevanje prodajnih cen 

poseglo po mehanizmih za usklajevanje cen, potrjenih s strani lastnika in zakonodajalca, in tako 

skladno s strategijo podjetje zaščitilo pred negativnim tveganjem.  

S slike 9 je razvidno, da je podjetje v poslovnem letu 2011 beležilo zmanjšanje bilančnega 

dobička za 38.162 EUR in s trendom nadaljevalo tudi v letu 2012, ko je bila razlika 270.266 

EUR. Razlogi negativnega trenda so v prvi vrsti v segmentu prodaje zemeljskega plina na račun 

mile zime, recesije in izgube dela odjemalcev (Energetika Celje 2013). Novi dobavitelji 

zemeljskega plina in cenovno ugodnejše ponudbe so trg spremenile v korist konkurenčnih 

podjetij, zaradi česar je bilo obravnavano podjetje prisiljeno pri svojem dobavitelju izposlovati 

boljše nabavne pogoje.  

Kljub temu da je podjetje v letu 2013 beležilo povečanje bilančnega dobička in poslovno leto 

zaključilo uspešneje kot v predhodnem triletju, je v poročilu (Energetika Celje, 2014) razvidno, 

da je izrazito zaostrovanje konkurence na področju prodaje zemeljskega plina z vstopom 

mnogih novih konkurentov v borbi za tržne deleže še vedno prisotno. Tako se je nadaljevalo 

upadanje prodaje zemeljskega plina predvsem zaradi recesije, poslovnih in finančnih 

problemov odjemalcev, kakor tudi izgube dela odjemalcev in ne nazadnje milejših vremenskih 

razmer (Energetika Celje 2014). 

Poleg tega velja omeniti, da podjetje iz naslova distribucije plina zaračunava tudi omrežnino, 

in ker so bile distribuirane manjše količine zemeljskega plina, so se posledično zmanjšali tudi 

prihodki iz naslova omrežnin.  

Kot je zapisano v poročilu (Energetika Celje 2014), se je nadaljeval negativni trend 

zmanjševanja potreb po vseh vrstah energije za potrebe ogrevanja, tako zaradi ukrepov 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, kot tudi zaradi sprememb klimatskih 

pogojev. Prav tako je v poročilu (Energetika Celje 2014) vnovič poudarjeno, da je podjetje tudi 

v tem letu zaradi večkrat spremenjenih nabavnih cen spreminjalo prodajne cene zemeljskega 

plina. 

V letu 2014 so bili pogoji poslovanja podobni letu 2013, čeprav so se proti koncu leta 2014 
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napovedi gospodarskih gibanj nekoliko popravile tudi na račun nižjih cen energentov 

(Energetika Celje 2015). Poleg zaostrenih razmer na trgu plina in milejše zime se je podjetje 

tudi v letu 2014 soočalo z zmanjševanjem potreb po toplotni energiji in zemeljskem plinu za 

ogrevanje, ki so bile dodatno podkrepljene z učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih 

virov energije in ne nazadnje spremenjenimi klimatskimi pogoji.  

 

Slika 9: Čisti dobiček podjetja za posamezno leto 

Vir: Energetika Celje 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a; SURS b. l. 

Na podlagi poročila (Energetika Celje 2016) je bilo poslovno leto 2015 z vidika čistega dobička 

in celotnega kapitala uspešnejše, prav tako so bili pogoji poslovanja za obravnavano podjetje 

ugodnejši kot v letu 2014, kar je razvidno tako s slike 9 in slike 10, ki nakazujeta povečanje 

čistega dobička in celotnega kapitala. Poleg ugodnih napovedi gospodarskih gibanj in 

dejanskega izboljšanja realnih razmer na račun nižjih cen energentov je k boljši prodaji 

zemeljskega plina pripomogla tudi hladnejša zima. 

 

Slika 10: Celotni kapital podjetja po letih 

Vir: Energetika Celje 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a; SURS b. l.  
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Iz podatkov, prikazanih na slikah 9 in 10, vidimo, da je v raziskovanem obdobju po podatkih 

SURS-a stopnja inflacije od začetka januarja 2011 do konca decembra 2016 znašala 5,7 %. 

Zato smo v graf dodali podatke o BDP za raziskovano obdobje, čigar realna rast v % znaša za 

leto 2010 1,2 %, zmanjšanje BDP-ja je moč zaznati v letih 2012 in 2013, leta 2016 pa je zopet 

zrastel za 3,1 % (SURS b. l.). Opazimo lahko razmerje med BDP in celotnim kapitalom. Kakor 

raste BDP, raste tudi kapital izbranega podjetja. 

Celotni kapital podjetja je ob koncu leta 2015 znašal 5.190.298 EUR in se je v letu 2015 povečal 

za 8 %, kar je, kot piše v letnem poročilu (Energetika Celje 2016), posledica pripisanega čistega 

dobička tekočega poslovnega leta. 

V letu 2016 so bili pogoji poslovanja za podjetje (Energetika Celje 2017a) izjemno ugodni in 

celo bistveno boljši kot leta 2015. Čeprav so se cene energentov proti koncu leta nekoliko 

zvišale, so bile gospodarske razmere v letu 2016 izjemno ugodne, prav tako so bile 

temperaturne razmere nekoliko boljše kot leto prej, medtem ko se je konkurenca na trgu 

zemeljskega plina še dodatno zaostrila. Kljub pričakovanjem nadaljnjega zmanjševanja potreb 

po toplotni energiji in zemeljskem plinu za potrebe ogrevanja je bilo leto 2016 pozitivno tudi v 

prodaji večjih količin. 

Podjetje je sicer v letu 2016 uspešno izvajalo osnovni dejavnosti kot izbirni gospodarski javni 

službi, torej distribucijo zemeljskega plina ter distribucijo toplote, kot tudi storitve termične 

obdelave odpadkov, ki je kot dejavnost v vseh obravnavanih letih prinašala zadovoljive 

rezultate, čeprav so obdelane količine še nekoliko pod pričakovanji oziroma pod načrtovanimi 

zmogljivostmi (Energetika Celje 2017a). 

Kljub ugodnemu rezultatu v letu 2016 pa pričakovanja negativnih trendov padanja količin 

ostajajo, in kot napovedujejo, bodo dolgoročno vplivali na poslovanje družbe.  

V poslovnem letu 2016 je zaradi nekoliko ostrejše zime, kot je bilo pričakovano, zabeležen 

minimalen porast uporabe zemeljskega plina in zato so nekoliko večje tudi distribuirane 

količine zemeljskega plina ter posledično prihodki iz naslova omrežnine, ki jo podjetje 

zaračunava kot operater distribucijskega omrežja (Energetika Celje 2017a).  

Minimalen porast količin je bil opazen tudi na področju prodaje zemeljskega plina kot blaga, 

čeprav je leto prav tako zaznamoval upad odjemalcev, pa tudi na področju prodaje daljinskega 

ogrevanja (Energetika Celje 2017a). 

Poleg prisotnosti ukrepov učinkovite rabe energije in posledice uvedbe delilnikov je ostrejša 

zima prinesla nekoliko večje količine prodane toplote, kot tudi povečevanje deleža toplote, 

pridobljenega iz procesa termične obdelave odpadkov, kar je stroškovno več kot kompenziralo 

predvidene izpade prodajnih količin toplote in podjetju omogočilo cenovno konkurenčnost 

daljinskega ogrevanja (Energetika Celje 2017a). 
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5 OBLIKOVANJE CEN ENERGENTOV NA BORZI 

Mednarodno trgovanje z energetskimi viri poteka na različnih energetskih trgih, ki jih v grobem 

poznamo kot bližnjevzhodni, azijski in ameriški trg. Temu primerno v Evropi nastaja evropski 

energetski trg, ki omogoča dobavo potrebnih energentov. Cene različnih energentov se 

oblikujejo na različnih borzah in jih poznamo tudi kot indekse, ki se preračunajo glede na 

gibanje cen v določenem obdobju. 

Poleg naftnih derivatov se tudi cene ostalih energentov, denimo električne energije in 

zemeljskega plina, oblikujejo na borzi. Cena energenta je odvisna od ponudbe in povpraševanja, 

cene surovin, kot sta premog in nafta, od gibanja valutnih tečajev in ne nazadnje letnega časa 

oziroma klimatskih razmer.  

Na maloprodajno ceno zemeljskega plina vplivajo velikost porabe, profil odjema posameznega 

odjemalca ter tip sklenjene pogodbe, ki opredeljujejo model oblikovanja cene (Geoplin 2017a). 

Cena zemeljskega plina se tako lahko oblikuje na osnovi naftnih indeksov ali dnevnih borznih 

cen, tako imenovanih SPOT. Kot smo že omenili, je cena zemeljskega plina odvisna tudi od 

sezonskega vpliva. Tako stalni odjemalci z enakomerno uporabo skozi vse leto, praviloma 

plačujejo nižjo ceno v primerjavi z odjemalci, ki zemeljski plin koristijo zgolj sezonsko. Na 

podlagi različnih modelov za določanje maloprodajne cene prodajno ceno zemeljskega plina 

oblikujejo vrednosti vplivnih elementov, kot so dnevne borzne cene in vrednosti indeksov 

vezanih na cene nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, kakor tudi valutne tečaje, 

predvsem vrednost ameriškega dolarja.  

5.1 Oblikovanje cen zemeljskega plina na borzi 

Pomembno vlogo pri oblikovanju cen na plinskem tržišču imajo nedvomno veliki proizvajalci 

tega energenta, predvsem ZDA, Rusija, Savdska Arabija, Norveška in ostale države 

proizvajalke. Za razliko od naftnega trga se na plinskem tržišču še ni pojavila organizacija, ki 

bi povezovala bodisi proizvajalke bodisi države uvoznice in tako vplivala na globalni trg in 

svetovno oblikovanje cen. Pri trgovanju s plinom tako lahko rečemo, da sta najpomembnejša 

dva dejavnika, in sicer povpraševanje ter ponudba, ki sta odvisna od številnih dejavnikov, kar 

v končni fazi vpliva na ceno surovine.  

Neposredno spreminjanje cene zemeljskega plina se odraža na vrednosti plinskih indeksov, ki 

se oblikujejo na različnih plinskih vozliščih, kot so v Avstriji v okviru Dunajske borze CEGH 

(angl. Central European Gas Hub), v Nemčiji NCG (angl. NetConnect Germany) in na 

Nizozemskem TTF (angl. Title Transfer Facility) in tako dejansko vplivajo na neposredne 

maloprodajne cene po Evropi. Oblikovanje cen na borzah poteka neprestano in tako je za 

trgovce oziroma odjemalce pomembno dobro poznavanje trendov povpraševanja in ponudbe, 

ob upoštevanju količinskih prilagodljivosti dobave ter večjih cenovnih nihanj zaradi dnevnih 
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sprememb na trgu, na katere vplivajo tudi sezonski dejavniki (Geoplin 2017a).  

Zaradi nenehno spreminjajočih se količin in pogojev je spreminjanje cen izpostavljeno 

nihanjem. Tveganje nihanj maloprodajnih cen lahko zmanjšamo s pravočasno sklenitvijo 

dogovora in določitvijo fiksne cene v pogodbi, ki temelji na terminskih indikacijah plinskih 

indeksov, s čimer ostane cena za dogovorjeno količino nespremenjena (Geoplin 2017a). 

Na borzi se oblikujejo veleprodajne cene zemeljskega plina in ostalih energentov, ki so med 

seboj v korelaciji in vplivajo druga na drugo. Tako je denimo rast cen zemeljskega plina na 

borzi v Avstriji skladna z rastjo na drugih evropskih vozliščih in je povezana z rastjo cen nafte, 

premoga, električne energije in menjalnega razmerja EUR/USD (Geoplin 2017b). Na 

volatilnost cene torej dodatno vpliva normiranost surovin na valuto oziroma njen tečaj, kar 

pomeni dodatno možnost vpliva na ceno posameznega energenta, v našem primeru zemeljskega 

plina. 

Na rast cen posameznih energentov pa dodatno vplivajo različne državne oziroma politične 

intervencije, ki so skladno z nacionalno in globalno zakonodajo vplivajo na nihanje cen in 

pomenijo stabilizacijo oziroma destabilizacijo trga. Na cene električne energije v letu 2016 so 

tako denimo vplivale zaustavitve več jedrskih elektrarn v Franciji (Geoplin 2017b). 

5.2 Dunajska borza CEGH 

Dunajska borza CEGH (angl. Central European Gas Hub) je evropsko središče oziroma 

virtualno vozlišče za trgovanje z zemeljskim plinom, kjer se srečata vzhodna ponudba in 

zahodno povpraševanje in je bila ustanovljena leta 2005. 

Gre za virtualno točko CEGH, kjer je mednarodnim trgovcem z zemeljskim plinom od leta 

2009 omogočeno trgovanje v okviru vstopne in izstopne točke avstrijskega koridorja (CEGH, 

2016b). CEGH je po skupnem obsegu trgovanj eno najpomembnejših plinskih vozlišč v 

osrednji Evropi. CEGH deluje kot med regionalna platforma za uravnoteženje povpraševanja 

in ponudbe, ki prav tako omogoča trgovanje s plinom CEGH OTC (angl. over-the-counter), 

trgovanje prek platforme PEGAS CEGH in izmenjavo plina v sodelovanju s češko CEGH PXE 

(angl. Spot in Futures Market) (CEGH 2016b). 

CEGH je srednjeevropsko plinsko vozlišče, ki je v lasti OMV Gas in Power GmbH in Dunajske 

borze ter je leta 2009 postalo ena najvažnejših trgovskih platform za zemeljski plin v osrednji 

in južni Evropi. Tako imenovano virtualno vozlišče in vse pomembnejša trgovska točka je bilo 

v preteklosti poznano kot vozlišče Baumgarten (angl. Gas Hub Baumgarten). 

Srednjeevropsko plinsko vozlišče (CEGH) je z začetkom plinskega trgovanja na Dunajski borzi 

okrepilo svoj položaj pomembnega mednarodnega vozlišča in trgovskega prehoda na območju 

srednje in vzhodne Evrope, kar ne nazadnje spodbudno vpliva na konkurenčnost ter 
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liberalizacijo trga. 

Fluktuacija ponudbe in povpraševanja po zemeljskem plinu se odraža na kotizacijah indeksov, 

ki potekajo tako na Dunajski borzi kot ostalih. Za primer denimo je rast cen zemeljskega plina 

na borzi v Avstriji skladna z rastjo na drugih evropskih vozliščih in je povezana z rastjo cen 

nafte, premoga in električne energije, na katere je v veliki meri vplivala tudi napoved 

zaustavitve več jedrskih elektrarn v Franciji (Geoplin 2017b). 

5.3 Borzni indeks CEGHIX 

CEGHIX je indeks cen, ki temelji na naročilih in sklepih, sklenjenih na vseh pogodbah PEGAS 

CEGH, ki med 8. in 18. uro po srednjeevropskem času na platformi PEGAS omogočajo 

trgovanje s plinom po cenah, izračunanih kot tehtana povprečna cena v tem časovnem obdobju 

(CEGH 2016a). Za Slovenijo je zaradi geografske lege in neposredne bližine najpomembnejši 

indeks, ki ga objavlja avstrijska borza v CEGH, kar pomeni, da na maloprodajno ceno plina v 

Sloveniji vpliva predvsem gibanje borznega indeksa CEGHIX. 

5.4 Gibanje vrednosti borznega indeksa CEGHIX v obdobju januar 2015–december 

2016 

V nadaljevanju bomo predstavili gibanje cen borznega indeksa CEGHIX za obdobje dveh let, 

in sicer natančneje od januarja 2015 do decembra 2016. Ker se vrednost indeksa spreminja 

pravzaprav iz ure v uro, smo za svojo analizo izbrali podatke, ki so bili na Dunajski borzi 

objavljeni prvi delovni dan v mesecu. 

Kot je razvidno na sliki 11, se je indeks CEGHIX v letu 2015 po marcu, ko je znašal 23,422 

EUR/MWh in dosegal najvišjo vrednost, proti koncu leta vztrajno zniževal in tako novembra 

dosegel najnižjo vrednost pri 18,387 EUR/MWh. V začetku decembra 2015 je vrednost indeksa 

še znašala 18,927 EUR/MWh, medtem ko je bila že v začetku januarja 2016 bistveno nižja in 

se je ustavila pri 15,795 EUR/MWh (CEGH 2017). V letu 2016, kot kaže slika 12, vrednost 

indeksa CEGHIX ni presegla 16,000 EUR/MWh, vrednosti, ki jo je indeks dosegal v letu 2015, 

se je približal šele v novembru in decembru 2016. 

Poudariti velja, da so bile cene zemeljskega plina, prav tako ostalih energentov ter surovin, 

predvsem nafte, v letu 2015 podvržene velikim nihanjem. Indeks cene zemeljskega plina na 

borzi CEGH na Dunaju je bil v začetku leta 24 EUR/MWh, ob koncu prvega četrtletja pa je 

cena znašala le malo manj kot 23 EUR/MWh (CEGHI 2017). Z izjemo meseca februarja, ko je 

zaradi ogrožene dobave preko Ukrajine cena poskočila na 26 EUR/MWh, so bile mesečne cene 

precej stabilne (Geoplin 2015a). 

Manjša poraba, višje zaloge, toplejše vreme in predvsem večja ponudba so dejavniki, ki so v 
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letu 2015 vplivali na 30-odstotno znižanje cen zemeljskega plina v primerjavi z začetkom leta 

2015 (Geoplin 2016a). Konec decembra 2015 je zemeljski plin na borzah po Evropi dosegel 

celo najnižje cene v celotnem letu, kar je precej presenetljivo, predvsem izhajajoč iz dejstva, da 

se povpraševanje po zemeljskem plinu posebej poveča na račun ogrevanja.  

 

Slika 11: Gibanje vrednosti indeksa CEGHIX za leto 2015 po mesecih 

Vir: CEGH 2017. 

Indeks cene zemeljskega plina na borzi CEGH na Dunaju se je v aprilu spustil s 23 EUR/MWh 

na približno 21 EUR/MWh (CEGH 2017). Kot je razvidno s slike 11, so se cene celotno 

četrtletje minimalno spreminjale, in sicer so se v grobem gibale od 21 do 22 EUR/MWh, kar 

kaže na precej stabilne cene v poletnih mesecih leta 2015. 

Med drugim so trgovci ob koncu zime, v marcu in aprilu 2015, skoraj popolnoma izpraznili 

skladišča, ki so dosegla najmanjše vrednosti v zadnjih letih, to pa je povzročilo dodatno 

ponudbo in malenkost nižje cene zemeljskega plina (Geoplin 2015b).  

Prav tako je nekaj dodatne nervoze na trg vnesla odločitev o delnem zmanjšanju črpanja 

zemeljskega plina na največjem celinskem nahajališču Groningen na Nizozemskem, ker so 

prebivalci okoliških krajev zahtevali zaustavitev črpanja zaradi tresenja tal, kar je posledično 

pomenilo občutno zmanjšanje3 črpanja in stabilizacijo borznih cen (Geoplin 2015b).  

Indeks cene zemeljskega plina na borzi CEGH v Avstriji se je nadalje v tretjem četrtletju gibal 

med 19,406 in 21,770 EUR/MWh (CEGH 2017). Sprotna cena zemeljskega plina je skoraj do 

sredine avgusta vztrajala pri relativno visokih ravneh, in sicer okrog 21 EUR/MWh. Razlika v 

                                                 
3 Groningen je sicer deseto največje nahajališče zemeljskega plina na svetu in po odločitvi sodišča so 

lahko v drugi polovici leta načrpali le še 13,5 mrd Sm3 zemeljskega plina, kar pomeni skupno 30 mrd 

Sm3 v celotnem letu 2015, medtem ko je bilo prvotno načrtovano 39,4 mrd Sm3 načrpanega zemeljskega 

plina (Geoplin 2015b). Še manjše dovoljene količine so bile v letu 2016, ko je bilo dovoljeno načrpati 

zgolj do 21 mrd Sm3 (Geoplin 2015b). 
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ceni poletnih in zimskih produktov, ki v veliki meri določa dinamiko uporabe skladišč, je bila 

v letošnjem letu relativno nizka. V pričakovanju nižjih cen se je večina trgovcev odločila za 

zakasnitev polnjenja skladiščnih zmogljivosti in posledično se je znatnejši padec cen zgodil 

šele sredi septembra, ko je dnevna cena padla na vrednost 19,634 EUR/MWh (Geoplin 2015c). 

Kot je razvidno na sliki 11, je v začetku oktobra 2015 indeks CEGHIX kotiral pri vrednosti 

19,142 EUR/MWh in pravzaprav odražal uvod trenda padanja.  

Na borzno raven cen na Dunaju je prav tako vplivala odločitev Ukrajine o kar 41% povečanju 

uvoza zemeljskega plina iz Slovaške, uvoz iz Rusije pa so ustavili že julija (Geoplin 2015c). 

Ukrajinski Naftogaz je zato pospešeno polnil skladišča saj je moral do zime doseči načrtovane 

ravni zemeljskega plina v skladiščih, ko mu je Gazprom na septembrski dražbi zemeljskega 

plina za obdobje od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016 prodal 1 mrd Sm3 zemeljskega plina od skupno 

3 mrd Sm3 ponujenih, in sicer po ceni skladni s tedanjimi terminskimi cenami na nemških 

plinskih vozliščih (Geoplin 2015c). 

Ob koncu leta 2015 je indeks CEGHIX v Avstriji kotiral pri 15,795 EUR/MWh, kar je najnižje 

od uvedbe tega indeksa leta 2009 (CEGH 2017). V zadnjem četrtletju leta 2015 je cena indeksa 

padla za dobrih 16 odstotkov, med drugim tudi zaradi precej milejše zime kot v preteklih letih. 

Kot je razvidno, se je trend padanja nadaljeval skozi večji del leta 2016. Zemeljski plin je v bil 

v letu 2015 precej odvisen od cen nafte in skladno z napovedmi se je cenovna krivulja obrnila 

šele v drugi polovici leta 2016 (Geoplin 2016a). 

Kot je razvidno na sliki 12, je bila v letu 2016 vrednost indeksa GEGHIX na Dunajski borzi 

podvržena večjim nihanjem, za kar gre vzroke pripisati predvsem nestabilnosti na trgu naftnih 

derivatov. Cena za sod nafte Brent se je po doseženem dnu v začetku januarja 2016, ko se je 

cena ustavila pri 27,88 USD/sod, postopoma dražila kljub zabeleženim rekordnim svetovnim 

zalogam nafte in dnevnemu presežku proizvodnje nad porabo (Geoplin 2017b). 

 

Slika 12: Gibanje vrednosti indeksa CEGHIX za leto 2016 po mesecih 

Vir: CEGH 2017. 
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Slika 12 kaže, da se je trend padanja vrednosti indeksa konec marca 2016 umiril in tako v 

začetku aprila dosegel dno pri vrednosti 12,412 EUR/MWh. To je znak, da so cene verjetno 

blizu dna, kar utegne v nadaljevanju okrepiti vlogo osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno 

zemeljskega plina (Geoplin 2016b). V nadaljevanju leta je razvidno, da so cene zopet dosegle 

dno ob koncu avgusta, ko se je vrednost indeksa ustavila pri 13,386 EUR/MWh (CEGH 2017) 

in se potem v zadnji četrtini leta postopno dvigala. Sklepamo lahko, da se je cena ob koncu 

poletja znižala na račun vročine in pa predvsem na račun povečevanje zalog zemeljskega plina. 

Zaloge zemeljskega plina v EU so v prvem četrtletju leta 2016 namreč napolnjevale dobro 

tretjino skladišč, natančneje so odražale 32-odstotno zasedenost skladišč, kar je bilo malenkost 

več kot v letu 2015 in manj kot v letu 2014 (Geoplin 2016b). Povečane zaloge predstavljalo 

dodaten pritisk na ceno, predvsem do začetka polnilne sezone, kar vpliva na zmanjšanje 

vrednosti indeksa in se kaže tudi na slikah 12 in 13, ker je bila na začetku septembra vrednost 

indeksa CEGHIX pri 13.386 EUR/MWh (CEGH 2017) in se je v zadnjem četrtletju postopno 

zviševala. 

V drugem četrtletju se je indeks zemeljskega plina na avstrijski borzi CEGHIX povišal za 

dobrih 22 % in ob koncu junija končal pri vrednosti 15,195 EUR/MWh (CEGH 2017). Najnižjo 

vrednost je indeks dosegel v sredini aprila, ko je znašal 11,971 EUR/MWh, kar je bila tudi 

zgodovinsko ena nižjih vrednosti indeksa od vzpostavitve leta 2009, medtem ko je bila najvišja 

vrednost četrtletja dosežena v sredini junija, ko se je indeks ustavil tik pod 16 EUR/MWh 

(Geoplin 2016c).  

Kot je razvidno na sliki 12, se tako približa vrednosti, ki je bila zabeležena v začetku leta 2016. 

Rast cen zemeljskega plina v Avstriji je skladna z rastjo na drugih evropskih vozliščih in 

povezana z rastjo nafte, ki je skokovito rasla od marca 2016 dalje (Geoplin 2016c). Ker je bila 

cenovna povezava med nafto in zemeljskim plinom kljub zmanjšanemu deležu pogodb, vezanih 

na naftne derivate, še vedno velika, je za leto 2016 značilno, da je bila cena nafte najmočnejši 

cenovni element pri oblikovanju cene zemeljskega plina. Podobno se je kazalo tudi pri ceni 

premoga, ki služi tudi kot substitut oziroma nadomestek zemeljskemu plinu predvsem pri 

proizvodnji električne energije (Geoplin 2016d). 

V tretjem četrtletju se je indeks zemeljskega plina gibal med 13 in 16 EUR/MWh in je najnižjo 

vrednost dosegel septembra, ko je med dnevom cena padla celo pod 13 EUR/MWh, dnevni 

indeks pa je končal pri 13,088 EUR/MWh (CEGH 2017). S slike 13 je razvidno, da se je 

septembrsko poslovanje začelo pri vrednosti 13,386 EUR/MWh in končalo pri vrednosti 14,690 

EUR/MWh, kar je hkrati pomenilo začetek in nadaljevanje pozitivnega trenda rasti. 
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Slika 13: Gibanje vrednosti indeksa CEGHIX za leto 2015 in 2016 po mesecih 

Vir: CEGH 2017. 

Slika 13 kaže, da so se cene zemeljskega plina leta 2016 vztrajno nižale, kar je med drugim tudi 

odraz dogajanj na trgih ostalih surovin. Manjša poraba, višje zaloge, toplejše vreme in predvsem 

večja ponudba so dejavniki, ki so cene v prvih treh mesecih leta potisnili kar 22 odstotkov nižje 

(Geoplin 2016b).  

Cene so ob koncu marca in v sredini aprila 2016 dosegale najnižje vrednosti, ki jih beležijo od 

začetka trgovanja na borzi v Avstriji. Indeks CEGHIX je tako ob koncu četrtletja znašal 12,673 

EUR/MWh, in kot smo že dejali, dno dosegel v sredini aprila (CEGH 2017). Kot smo že 

poudarili, so bile cene zemeljskega v letu 2015 in podobno tudi v letu 2016 precej odvisne od 

cen ostalih surovin, predvsem nafte, in neizravnanih stopenj povpraševanja in ponudbe. 
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6 ANALIZA HIPOTEZ TER PREDLOGI 

Kot smo poudarili že na začetku magistrske naloge, je predmet proučevanja gibanje vrednosti 

indeksa CEGHIX na podlagi dejavnikov z vplivom na ceno zemeljskega plina. Pri tem smo se 

osredotočili samo na en dejavnik, in sicer količino načrpanega zemeljskega plina pri dveh 

največjih svetovnih proizvajalkah, Rusiji in v ZDA. Prav tako smo že izpostavili, da je 

napovedovanje cen zemeljskega plina za številne udeležence na trgu dobrodošel in učinkovit 

pristop k optimizaciji strategij trgovanja. Na trgu zemeljskega plina je cena pravzaprav zelo, če 

ne najpomembnejše dejstvo, na katero vplivajo ostali dejavniki, zato je še toliko pomembneje, 

da jih poznamo, in prav tako, da poznamo njihovo nihanje, kar se izkaže za učinkovito pri 

sprejemanju boljših poslovnih odločitev. 

Pravila za delovanje trga z zemeljskim plinom so sicer natančneje določena v Energetskem 

zakonu (EZ-1 2014) in še podrobneje v Uredbi o delovanju trga z zemeljskim plinom. Predvsem 

z Uredbo (Ur. l. RS št. 61/2016) se podrobneje urejajo pravila za delovanje trga z zemeljskim 

plinom, način obračunavanj odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, menjave 

dobavitelja ter druge elemente, povezane s trgom z zemeljskim plinom na prenosnem sistemu 

zemeljskega plina in distribucijskih sistemih zemeljskega plina, ki imajo neposreden ali 

posreden dostop do prenosnega sistema zemeljskega plina v državi. Odgovornost za nadzor nad 

izvajanjem določb Energetskega zakona in Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ima 

od leta 2014 Agencija za energijo, ki ima sicer pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju 

konkurenčnosti energetskih trgov. 

Kot poudarjajo na spletni strani, je Agencija za energijo odgovorna še za zagotavljanje 

zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, oblikovanje cen toplote, potrjevanje naložbenih načrtov 

elektro operaterjev in operaterjev sistemov zemeljskega plina ter za naloge s področja 

učinkovite rabe energije (AGEN 2017d). Odgovorno nalogo ima tudi glede zagotavljanja 

usklajene izmenjave podatkov med udeleženci na trgu z energijo in zemeljskim plinom in je za 

odjemalce in varstvo njihovih pravic vzpostavila tako imenovane skupne kontaktne točke na 

spletni strani agencije, kjer lahko preverjajo in primerjajo aktualne cene energentov (AGEN 

2017d). Morda ni odveč, če dodatno poudarimo odjemalce in varstvo njihovih pravic, predvsem 

v kontekstu oblikovanja cen zemeljskega plina, za katere se izkazalo, da imajo končni 

uporabniki na oblikovanje končne cene še najmanj vpliva.  

Končno ceno zemeljskega plina, ki jo plača odjemalec, sestavlja znesek stroška energenta, 

znesek omrežnine za distribucijo in meritev, prispevki, dajatve, trošarine in DDV (AGEN 

2017a). Odjemalci imajo možnost vpliva na končno ceno dobave zemeljskega plina le v 

segmentu, ki jo predstavlja cena energenta in to le z izbiro oziroma menjavo dobavitelja.  

Ceno energenta namreč dobavitelji lahko določajo na tržni način pri čemer niso podvrženi 

regulaciji, vsi preostali elementi končne cene zemeljskega plina pa so regulirani in jih določajo 
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agencija, vlada ter občine, in sicer v obliki omrežnine, prispevkov, dajatev, trošarine in davka 

(AGEN 2017a). 

V grobem lahko zaključimo, da na ceno zemeljskega plina kot energenta vplivajo predvsem 

poslovne odločitve posameznega dobavitelja ter pogoji nabave, ki jih imajo dobavitelji pri 

trgovcu ali dobavitelju na debelo (AGEN 2017a). 

Na višino nakupne cene, ki jo plača dobavitelj, vpliva več dejavnikov, med njimi velja v prvi 

vrsti izpostaviti značilnosti sklenjenih pogodb za nakup plina, gibanja cen nafte in naftnih 

derivatov, gibanja tečajev tujih valut, vremenskih vplivov, ponudbe na mednarodnih borzah ter 

od konkurence na trgu (AGEN 2017a). 

Na področju zemeljskega plina se je poraba leta 2016 povečala že drugo leto zapored, in sicer 

za dobre 4 odstotke glede na leto pred tem, in je trenutno največja v zadnjem šestletnem obdobju 

ter zelo blizu porabi, ki je bila zabeležena v letu 2011 (AGEN 2017b). Število končnih 

odjemalcev v Sloveniji se v zadnjih petih letih ne spreminja v velikem deležu, največji porast 

je bil opazen leta 2011 oziroma 2012, ko je število odjemalcev poskočilo za dobrih 8 odstotkov, 

na 131.515. Konec leta 2016 je bilo na prenosni in distribucijski sistem priključenih 133.307 

končnih odjemalcev, kar je 60 več kot leta 2015 (AGEN 2017b).  

Nova pravila za izravnavo odstopanj o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za 

plin v prenosnih omrežjih so bila določena z Uredbo Komisije (EU) št. 312/2014 26. marca 

2014 in so stopila v polno veljavo s 1. oktobrom 2015 ter, kot pravi Poročilo o stanju na 

področju energetike v Sloveniji v letu 2016 (AGEN 2017c), vplivala na trgovanje v naslednjem 

letu. Tako so se v letu 2016 že pokazali ugodni učinki novih pravil za izravnavo odstopanj, saj 

so bile skoraj vse količine za izravnavo odstopanj prodane oziroma kupljene na trgovalni 

platformi (AGEN 2017c). 

Razvile so se dejavnosti v okviru virtualne točke, ki je namenjena transakcijam z zemeljskim 

plinom, delovanju trgovalne platforme za izravnavo odstopanj nosilcev bilančnih skupin in 

izvajanju storitev oglasne deske. 

6.1 Hipoteze 

Kot smo napovedali že na začetku, nas je sprva zanimalo predvsem trgovanje z zemeljskim 

plinom, za katerega se je izkazalo, da poteka na borznih vozliščih, kjer se spreminjata tako cena 

kot količina plina. Tako smo s pomočjo domače in tuje strokovne literature oziroma virov 

ugotovili, da na trgovanje z zemeljskim plinom na svetovnem in slovenskem trgu vplivajo 

številni dejavniki, med drugim tudi vreme oziroma spremenjene klimatske razmere. Za cene 

vseh naftnih derivatov kot tudi za cene ostalih energentov, med njimi sta tudi zemeljski plin in 

električna energija, je značilno, da se oblikujejo na borzi. V grobem lahko rečemo, da je cena 

energenta odvisna od povpraševanja in ponudbe po določenem energentu, na katerega ceno pa 
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dodatno vpliva gibanje cen surovin, kot sta premog in nafta ter gibanja valutnih tečajev in ne 

nazadnje letnega časa oziroma klimatskih razmer.  

V empiričnem delu nas je najbolj zanimalo, kako različne količine načrpanega zemeljskega 

plina pri dveh največjih svetovnih proizvajalkah vplivajo na oblikovanje borzne cene in 

borznega indeksa CEGHIX. Prav tako nas je zanimalo, kako borzna cena zemeljskega plina na 

borzi CEGH vpliva na dobiček izbranega podjetja, predvsem zato, ker predvidevamo, da je 

model nabave zemeljskega plina možno še dodatno izboljšati in prilagoditi v korist končnemu 

uporabniku. 

V empiričnem delu naloge smo tako skladno s cilji raziskave oblikovali prvo hipotezo, ki 

implicira, da povečanje količine načrpanega zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih 

proizvajalkah Rusiji in ZDA, negativno vpliva na borzni indeks CEGHIX. 

Na dejstvo, da so trenutne cene zemeljskega plina na borzah nizke in da so od leta 2014 do 

danes beležile izreden padec, je vplivalo več dejavnikov. Samo z vidika gibanja indeksa 

CEGHIX, ki se je v letu 2016 gibal med 11,9 in dobrimi 18 EUR/MWh in je najnižjo vrednost 

dosegel sredi aprila, ko je znašal slabih 12 EUR/MWh, lahko rečemo, da gre za najnižje 

vrednosti plina od leta 2009. K izrazitemu znižanju cen in zmanjševanju indeksa je v veliki 

meri pripomogla sestava trga EU, za katerega je značilno, da so uvozniki s kratkoročnimi in 

dolgoročnimi pogodbami, obvezujočimi za prevzeme pogodbenih količin plina, kar je 

pravzaprav vplivalo na nadaljnje nižanje cen, ki je sledilo z nekajmesečnim zamikom (Fius 

2016). 

Količine načrpanega zemeljskega plina nedvomno vplivajo na oblikovanje cene, prav tako 

količine zalog in izvoza oziroma uvoza zemeljskega plina, kar še posebej velja za stran ponudbe 

(EIA 2017). Ameriška Uprava za energetske informacije (EIA 2017) je dejavnike, ki vplivajo 

na ceno zemeljskega plina, osredotočila na povpraševanje in ponudbo.  

Na ponudbeni strani so tako pomembni trije faktorji, kjer so na prvem mestu sicer res navedene 

količin načrpanega zemeljskega plina, vendar so poleg tega za oblikovanje cen pomembne tudi 

količine skladiščenega in izvoženega zemeljskega plina (EIA 2017). 

Hipotezo 1 smo analizirali s pomočjo analize korelacijske povezanosti med količino načrpanega 

zemeljskega plina pri dveh največjih svetovnih proizvajalkah, Rusiji in ZDA, ter vrednostjo 

borznega indeksa CEGHIX. Analizirali smo mesečne podatke o količini načrpanega 

zemeljskega plina ter to primerjali s povprečno mesečno vrednostjo indeksa CEGHIX. Zajeli 

smo obdobje od januarja 2015 do decembra 2016, vendar za ruske količine načrpanega plina 

nismo imeli vseh podatkov, zato smo analizirali podatke, ki smo jih lahko zbrali; za leto 2015 

januar–december in leto 2016 januar in februar. 

Izvedli smo test korelacije, pri čemer smo predvidevali, da se bo potrdila negativna korelacijska 
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povezava med vrednostjo količine načrpanega zemeljskega plina in vrednostjo borznega 

indeksa CEGHIX. Predvidevali smo, da bo vrednost korelacije znašala več kot −0,5. Pearsonov 

koeficient v primeru proizvodnje Združenih držav Amerike znaša 0,026311, medtem ko v 

primeru načrpanih količin v Rusiji znaša −0,3695. Kot se je izkazalo, je za ZDA koeficient v 

vseh pogledih večji od −0,5, tako da je hipoteza potrjena. Prav tako lahko rečemo, da je potrjena 

v primeru Rusije, kjer so odstopanja predvsem na račun nedostopnih podatkov. 

Preglednica 1: Statistične vrednosti med količino načrpanega zemeljskega plina pri 

Rusiji in ZDA 

Regresijska analiza 

Koeficient korelacije 0,37 

R kvadrat 0,14 

Prilagojeni R kvadrat −0,02 

Standardna napaka 2654,07 

Opazovanja 14 

Prilagojeni R-kvadrat kaže, da dve neodvisni spremenljivki proizvodnje pojasnjujeta 0,2 % 

odvisne spremenljivke, torej indeksa. Na podlagi ocenjenega determinacijskega koeficienta (R2 

= 0,14) ugotavljamo, da je 14 % variance borznega indeksa pojasnjenega s količino načrpanega 

plina pri ZDA in Rusiji, ostalih 86 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj naključni 

dejavniki. 

Preglednica 2: Korelacijske povezanosti med količino načrpanega zemeljskega plina pri 

Rusiji in ZDA 

ANOVA 

  df SS MS F Pomembnost F 

Regresija 2 12282201,69 6141100,8 0,872 0,45 

Preostanek 11 77484774,03 7044070,4 
  

Skupaj 13 89766975,71       

Stopnja značilnosti je višja od 0,05, zato regresijski model ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje vplivov.  

Preglednica 3: Korelacijske povezanosti med količino načrpanega zemeljskega plina pri 

Rusiji in ZDA 

  Koeficient Standardna napaka t Stat P-vredn. 

Presek 25718,87 24880,55 1,03 0,32 

Proizvodnja plina v Rusiji v mcm −0,13 0,10 −1,32 0,21 

Proizvodnja plina ZDA v mcm 0,02 0,36 0,06 0,95 

Ker regresijski model ni dovolj kakovosten, tudi ne predstavljamo rezultatov regresijskih 

koeficientov oz. rezultata vplivov. Čisto informativno gledano se kaže negativen vpliv 
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proizvodnje v Rusiji na indeks in zelo nizek pozitivni vpliv proizvodnje v ZDA. 

Nobeden od vplivov ni statistično značilen (stopnja značilnosti je v obeh primerih večja od 

0,05). 

Korelacija Proizvodnja ZDA – CEGHIX  0,03 

Korelacija Proizvodnja Rusija – CEGHIX  −0,37 

Povezanost proizvodnje plina v ZDA z borznim indeksom (r = 0,03) je pozitivna in po moči 

zelo šibka/neznatna. Povezanost proizvodnje plina v Rusiji z borznim indeksom (r = −0,37) je 

negativna in po moči šibka. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H1 potrdimo.  

Pri raziskovalnem delu smo se prav tako osredotočili na gibanje nabavnih cen plina, in sicer 

nas je natančneje zanimalo dogajanje na avstrijski borzi in gibanje indeksa CEGHIX, za 

katerega se je izkazalo, kot kažeta sliki 11 in 12, da je bil precej volatilen in podvržen nihanjem 

predvsem na račun svetovnega energetskega trga.  

Tako nas je eksplicitneje zanimalo, ali je rast borznega indeksa CEGHIX korelacijsko povezana 

z dobičkom izbranega podjetja in kakšna je odvisnost med vrednostjo borznega indeksa in 

dobičkom podjetja. 

Za namen preverjanja hipoteze 2 smo analizirali statistične podatke o dobičku izbranega 

podjetja ter podatke o povprečni letni vrednosti borznega indeksa CEGHIX. Analizirali smo 

obdobje od leta 2011 do leta 2016, za katero nam je uspelo zbrati podatke. Izvedli smo test 

korelacije, pri čemer smo v nadaljevanju s pomočjo enostavnega regresijskega modela 

poskušali dokazati, da povezava ni premo sorazmerna in da na dobiček podjetja v posameznem 

letu vplivajo še ostali dejavniki.  

Preglednica 4: Statistične vrednosti o dobičku izbranega podjetja ter podatki o 

povprečni letni vrednosti borznega indeksa CEGHIX 

Regresijska analiza 

Koeficient korelacije 0,37 

R kvadrat 0,14 

Prilagojeni R kvadrat −0,08 

Standardna napaka 172236,80 

Opazovanja 6 

Prilagojeni R-kvadrat kaže, da povprečna rast indeksa pojasnjuje 0,8 % odvisne spremenljivke, 

torej dobička. Na podlagi ocenjenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,14) ugotavljamo, 

da je 14 % variance dobička izbranega podjetja pojasnjenega s povprečno letno vrednostjo 
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borznega indeksa CEGHIX, ostalih 86 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj 

naključni dejavniki. 

Preglednica 5: Korelacijske povezanosti med dobičkom izbranega podjetja vrednostjo 

indeksa CEGHIX 

ANOVA 

  df SS MS F Pomen F 

Regresija 1 18869612310 1,89E+10 0,6361 0,47 

Preostanek 4 1,18662E+11 2,97E+10 
  

Skupaj 5 1,37532E+11       

Stopnja značilnosti je višja od 0,05, zato regresijski model ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje vplivov. 

Preglednica 6: Korelacijske povezanosti med dobičkom izbranega podjetja vrednostjo 

indeksa CEGHIX 

  Koeficient Standardna napaka t Stat P-vred. 

Presek 127548,69 532821,05 0,24 0,82 

povprečje CEGHIX 26177,13 32822,11 0,80 0,47 

Ker regresijski model ni dovolj kakovosten, tudi ne predstavljamo rezultatov regresijskih 

koeficientov oz. rezultata vplivov. Čisto informativno gledano se kaže pozitiven vpliv indeksa 

na dobiček. A vpliv ni statistično značilen (stopnja značilnosti je večja od 0,05). 

Pearson 0,37 

Povezanost dobička z rastjo borznega indeksa (r = 0,37) je pozitivna in po moči šibka. Pozitivna 

povezanost pomeni, da se z višanjem dobička zvišuje tudi rast borznega indeksa in obratno. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov hipotezo 2 potrdimo. Potrjujemo na osnovi nizkega 

prilagojenega R-kvadrata, ki kaže, da je še veliko drugih/zunanjih dejavnikov vpliva. 

Obravnavano podjetje, kot je razvidno iz Letnega poročila (Energetika Celje 2015, 2016, 

2017a), je podvrženo nabavnim cenam osnovnih energentov, kot tudi zemeljskega plina, ki so 

se v letih 2014, 2015 in delno v 2016 zniževale, kar je pozitivno vplivalo na stroške odjemalcev, 

hkrati pa tudi na stroške in prihodke družbe.  

Kot je razvidno iz gibanja indeksa CEGHIX, so se cene energentov proti koncu leta 2016 sicer 

nekoliko zvišale, vendar so bile kljub temu gospodarske razmere v letu 2016 za obravnavano 

podjetje izjemno ugodne, predvsem na račun hladnejše zime. 

Za obravnavano podjetje je prodaja zemeljskega plina kot blaga že od leta 2008 tržna dejavnost, 

zato se cene plina spreminjajo skladno z gibanjem nabavnih cen in s prodajno oz. cenovno 



 

45 

politiko podjetja. Nabavne cene zemeljskega plina so se v letu 2014 že oblikovale skladno z 

razmerami na SPOT-trgu (dnevni trg) in se pretežno prilagajale dinamiki, ki je veljala na tem 

trgu, medtem ko so konkurenčne razmere na prodajnem trgu narekovale oblikovanje fiksnih 

cen za tekoče leto (Energetika Celje 2015). Tako lahko sklenemo, da kljub temu da se prodajne 

cene zemeljskega plina spreminjajo in včasih kumulativno znižajo oziroma zvišajo, kar nam 

kaže gibanje indeksa CEGHIX, ta na poslovanje podjetja ne vpliva v veliki meri oziroma vsaj 

ne premo sorazmerno, predvsem zato, ker se obravnavano podjetje ukvarja še z ostalimi 

osnovnimi dejavnostmi, med katerimi je predvsem izstopajoča termična obdelava odpadkov.  

Tako lahko rečemo za celotno obravnavano obdobje, razen za leto 2012, kjer je v zadnjem 

kvartalu na segmentu prodaje zemeljskega plina zabeležen negativni trend, predvsem zaradi 

cenovno ugodnejših ponudb konkurenčnih dobaviteljev. Dodatni vplivi, ki so pripomogli k 

negativnemu trendu, so po podatkih obravnavanega podjetja (Energetika Celje 2013) tudi mila 

zima in recesija, kljub temu da je podjetje pri svojem dobavitelju zemeljskega plina doseglo 

izboljšanje nabavnih pogojev. Nabavne cene so se glede na poročilo (Energetika Celje 2013) 

znižale kumulativno za 13 %, medtem ko se cene distribucije niso spremenile, prav tako se je 

za 274 tisoč EUR znižal dobiček. 

V svojem Letnem poročilu za leto 2011 (Energetika Celje 2012) je denimo obravnavano 

podjetje eksplicitno navedlo problematiko plačilne nediscipline odjemalcev, ki se je še posebej 

odražala zaradi dvigovanja nabavne cene zemeljskega plina, predvsem v drugi polovici leta 

2011, medtem ko naj bi pomemben vpliv pri primerjavi podatkov imela tudi planirana in 

realizirana dinamika posameznih agregatov po mesecih, ki lahko zaradi sezonskega vpliva 

bistveno odstopa od pričakovanj na tem področju. 

V obravnavanem podjetju se zavedajo, da je njihovo poslovanje odvisno tudi, če ne predvsem 

od dinamike na trgu z zemeljskim plinom, kjer bo verjetno prihajalo do še večjih sprememb in 

posledično menjav dobaviteljev (Energetika Celje 2015). Prav tako velja, glede na razrez cene, 

da ima neposreden in pravzaprav največji vpliv na poslovanje družbe politika države in lokalne 

skupnosti, predvsem na področju učinkovite rabe energije in določanja omrežnin. Osnovna cena 

za distribucijo zemeljskega plina se namreč oblikuje po modelu določanja te cene, in sicer od 

Agencije za energijo in lokalne skupnosti, medtem ko so cene zemeljskega plina kot blaga tržne 

(Energetika Celje 2017a). Tako velja, predvsem z vidika končnega potrošnika, še enkrat 

izpostaviti, da se ob tržni ceni zemeljskega plina dodatno zaračunavajo še ekološka taksa, 

trošarina, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti in prispevek za zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 

energije ter prav tako davek na dodano vrednost. 

Izjemno pomemben dejavnik, ki v največji meri vpliva na količine prodanih energentov, so in 

bodo še naprej klimatske razmere, ki neposredno opredeljujejo obseg aktivnosti obravnavanega 

podjetja kot lokalnega distributerja plina in daljinske toplote in so bile v letih 2014 in 2015 za 

družbo manj ugodne (Energetika Celje 2015, 2016), medtem ko je bila hladnejša zima 2016 
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porabi plina bolj naklonjena. Tako je denimo v Letnem poročilu (Energetika Celje 2017a) 

posebej izpostavljeno, da so bile temperaturne razmere nekoliko boljše kot leta 2015. Kljub 

temu da se je konkurenca na trgu zemeljskega plina še dodatno zaostrila, je bilo leto 2016 

presenetljivo v smislu nekoliko večjih prodanih količin, kot so jih sprva načrtovali. 

Tako v obravnavanem podjetju (Energetika Celje 2017a) pričakujejo nadaljevanje trenda 

zmanjševanja potreb po toplotni energiji in zemeljskem plinu za potrebe ogrevanja tako zaradi 

ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije kot tudi zaradi sprememb 

klimatskih pogojev. 

Konec koncev velja izpostaviti tudi izrazito lokalno usmerjenost obravnavanega podjetja, kar 

pravzaprav vpliva, da se splošna in globalna gospodarska gibanja v poslovanju družbe odražajo 

bolj posredno kot neposredno in še to z določenim zamikom. Še vedno je namreč aktualna 

likvidnostna problematika in finančna nedisciplina predvsem poslovnih subjektov (Energetika 

Celje 2017a), kar implicira tudi na plačilno nezmožnost končnih porabnikov. 

6.2 Predlogi 

Kar se tiče napovedovanja cen in ocen razvoja, velja izpostaviti domnevo (Fius 2016), da se 

bodo cene predvidoma vrnile na raven pred naftno vojno, na borzno ceno 20 EUR/MWh. V 

Sloveniji, kjer so visoki stroški distribucije in razmeroma visoke dajatve ne moremo 

pričakovati, da bo cena naravnega plina za široko potrošnjo po letu 2017 nižja od 60 do 70 

EUR/MWh. Gibanja cen plina so po napovedih neugodne, verjetnost, da bodo cene po letu 2019 

od 100 do 120 EUR/MWh, ni velika, je pa skok na to cenovno raven vsekakor možen (Fius 

2016). S tega vidika je še toliko pomembnejše poznavanje stroškov distribucije, za katere lahko 

z gotovostjo rečemo le, da so podvrženi višanju. Na podlagi preteklih izkušenj jih ocenimo kot 

zelo visoke, posebej skupaj z dajatvami, zato je razlika med borzno in maloprodajno ceno plina 

izredno visoka (Fius 2016). Visokim maržam se slovenski distributerji plina ne bodo zlepa 

odrekli, da bi država znižala davke, dajatve in podporne sheme pa tudi ni verjetno. To kaže na 

zaključek, da cenejšega plina, kot je na slovenskem trgu danes, v prihodnosti verjetno ne bo 

(Fius 2016). Glavne razloge pripisujemo neučinkovitem poslovanju na borzah in slabi 

izkoriščenosti prenosnih zmogljivosti. Ocene kažejo, da bo dolgoročno gledano borzna cena 

plina vsaj 24 EUR/MWh, nabavna cena plina za majhne potrošnike pa se izračuna z uporabo 

množenja s faktorjem med tri in štiri (Fius 2016). 

V evropskem prostoru sta največja dobavitelja zemeljskega plina Norveška, natančneje družba 

Statoil ASA in Rusija z Gazpromom (Fius 2016). Kot je zapisano v poročilu Agencije za 

energijo (2017c), je sicer prišlo do manjše spremembe na trgu predvsem zaradi liberalizacije 

trga in spremenjenih ročnosti pogodb. V letu 2015 je tako prišlo do zmanjšanja števila 

sklenjenih dolgoročnih pogodb neposredno s proizvajalci zemeljskega plina iz Rusije, ki so jih 

nadomestili s kratkoročnimi pogodbami sklenjenimi na plinskih vozliščih, borzah in drugih 
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točkah znotraj EU (AGEN 2017c). V letu 2016 pa je bilo na slovenskem trgu ponovno več 

zemeljskega plina, kupljenega na podlagi dolgoročnih pogodb, kar nakazuje tudi na zvišanje 

maloprodajne cene. 

Z vidika zdrave konkurence se pomanjkanje dobavitelje pozna pri višini tržne cene, ki jo je 

primarnima dobaviteljema že uspelo znižati na raven oziroma ceno enako ali nižjo od ameriških 

izvoznih stroškov, s čimer sta ameriške interese izrinila s trga (Fius 2016). Zaradi zanemarljive 

razlike med tržno ceno v EU in ameriško proizvodno ter transportno ameriški izvozniki 

utekočinjenega naravnega plina nimajo cenovne prednosti, kljub nizkim borznim cenam 

lastnega plina (Fius 2016).  

Kot je razvidno iz poročila (AGEN 2017c), je delež zemeljskega plina, kupljenega na podlagi 

kratkoročnih pogodb, skoraj enak deležu zemeljskega plina, kupljenega na podlagi dolgoročnih 

pogodb. Ročnost pogodb oziroma razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi pogodbami 

lahko vpliva, kot opozarjajo na Agenciji za energijo (AGEN 2017c), na zanesljivost oskrbe, saj 

lahko v primeru pomanjkanja plina pride do nezadostne oskrbe, ker na sprotnih trgih ni mogoče 

zakupiti potrebnih količin, vendar velja poudariti, da vpliva tudi na ceno. V Sloveniji kljub 

liberalizaciji trga sprva še niso obstajale regulirane cene za dobavljeni zemeljski plin zato so se 

oblikovale tržno na podlagi sledenja gibanja cen oblikovanih z dolgoročnimi pogodbami, 

vplivala pa so tudi gibanja cen nafte in naftnih derivatov. Šele z vstopom novega dobavitelja, 

ki je z nakupom plina na tržnih vozliščih s čimer se je izognil odvisnosti od nakupa plina na 

podlagi dolgoročnih pogodb, so cene plina opazno padle, saj so pričele slediti tržnim cenam iz 

mednarodnih borz, kar je vplivalo tudi na strukturo končne cene (AGEN 2017c). Tako je cena 

plina glede na končno ceno v začetku leta 2008 imela 54% delež, v začetku 2017 pa 49 % 

(AGEN 2017c). 

Pri preverjanju hipotez smo izpostavili dobesedne navedbe obravnavanega podjetja, da se vsako 

leto spopadajo tako z zmanjšano porabo kot z zmanjšanim številom končnih odjemalcev, 

predvsem na račun konkurenčnih ponudnikov, ki ponujajo poceni plin. Zato velja izpostaviti, 

da se zaradi zmanjšanjih količin povečujejo stroški distribucije, ki so pravzaprav stroški 

vzdrževanja in obnove plinovodov, ki jih plačajo potrošniki. Prav tako velja pri omrežnini in 

ostalih dajatvah, ki tudi spadajo med tako imenovane mehke stroške in se kumulativno zgolj 

povečujejo. Po podatkih Agencije za energijo (AGEN 2017c) se je delež dobave in omrežnine 

v končni ceni v desetletnem obdobju sicer znižal z začetnih 79 na okoli 70 %, medtem ko se je 

povečala obremenitev s prispevki in dajatvami.  

Medtem ko je v letu 2007 odjemalec zemeljskega plina za dobavljeni plin, ki je vseboval tudi 

omrežnino, plačal le DDV, pa je v letu 2016 bila končna cena odvisna tudi od trošarine, okoljske 

dajatve (taksa CO2), prispevka za OVE in SPTE ter prispevka za energetsko učinkovitost in ne 

glede na navedeno se je zaradi razmer na trgih zemeljskega plina in konkurenčnih dejavnikov 

končna cena zemeljskega plina v obdobju od 2011 do 2016 vseeno znižala za 29 odstotkov 

(AGEN 2017c). 
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Nekatere dokaj realistične ocene so tako ustvarjene in povsem nepotrebne možne stroške 

ocenjevale na 65 % (Fius 2016). Navedbe v nalogi kažejo, da je ta delež še višji. Racionalne 

razloge za tako početje seveda ne moremo najti, saj gre najpogosteje za administrativne, 

pogosto nedomišljene in pred implementacijo le delno ali sploh ne analizirane posege v katerih 

je načelo ekonomske vzdržnosti popolnoma porušeno (Fius 2016).  

Tako lahko v sklopu naše raziskave predlagamo izboljšano preglednost strukture cene, ki bo 

poleg borzne cene zemeljskega plina sestavljena iz ekonomsko vzdržnih stroškov. Glede na 

predstavljeno racionalno pričakovanje, da se bo cena zemeljskega plina v prihodnosti zviševala, 

bi z vidika ekonomske vzdržnosti veljalo razmisliti o stroških distribucije in njihovem 

uravnavanju ter racionalizaciji. Z vidika cenovne transparentnosti bi prav tako kazalo razmisliti 

o organizaciji slovenskega trga z zemeljskim plinom, kjer bi se srečala svetovna ponudba in 

lokalno povpraševanje in tako vplivala na maloprodajno ceno zemeljskega plina. 
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7 SKLEP 

Z raziskavo smo potrdili obe hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku magistrske naloge. 

Potrdila se je negativna korelacijska povezava med vrednostjo količine načrpanega zemeljskega 

plina in vrednostjo borznega indeksa. Dokazali smo tudi, da povezava med dobičkom izbranega 

podjetja in povprečno letno vrednostjo borznega indeksa CEGHIX ni premo sorazmerna in na 

dobiček izbranega podjetja v posameznem letu vplivajo še ostali dejavniki. Velik vpliv na 

dobiček izbranega podjetja imajo tudi klimatske razmere, ob milejši zimi se poraba plina 

zmanjša in obratno. Kljub temu da je osnovna dejavnost izbranega podjetja operater 

distribucijskega sistema zemeljskega plina in distributer toplote, smo z raziskavo dokazali, da 

na dobiček podjetja vplivajo tudi ostali dejavniki, ki niso povezani z nabavno ceno zemeljskega 

plina. Izbrano podjetje se ukvarja tudi s termično obdelavo komunalnih odpadkov, ki podjetju 

prinašajo dodatni dobiček. Za podjetje bi bilo priporočljivo, da gradi in se širi na področju 

termične obdelave odpadkov, saj s tem dodatno proizvaja in prodaja toploto. Glede na 

predvidevanja, da bodo cene zemeljskega plina v prihodnjih letih naraščale, bodo potrošniki 

iskali cenejše vire ogrevanja in cenejše ponudnike. 

Ker v Sloveniji nimamo lastnih virov zemeljskega plina, prav tako še niso bile speljane 

investicije v skladišča zemeljskega plina ali terminale za utekočinjen zemeljski plin, slovenski 

veleprodajni trg deluje le na podlagi uvoza preko sosednjih prenosnih sistemov zemeljskega 

plina (AGEN 2017c). Tako ga zaznamuje večinoma bilateralna prodaja in nakup zemeljskega 

plina med dobavitelji in trgovci, ki so obenem uvozniki in plin preko sosednjih prenosnih 

sistemov dobavijo v slovenski prenosni sistem (AGEN 2017c).  

Na veleprodajnem trgu oziroma tako imenovanih vozliščih se trguje s plinom, ki v Evropo 

prihaja iz Rusije in Norveške. Slovenski veleprodajni trg se lahko po prenosnem omrežju 

oskrbuje s plinom iz Avstrije in Italije, medtem pa je oskrba iz Hrvaške mogoča le preko 

navideznih tokov (AGEN 2017c). Slovenski trgovci oziroma dobavitelji med opisanimi 

možnostmi še vedno v največji meri koristijo oskrbo preko povezave z Avstrijo, kjer na 

plinskem vozlišču v Baumgartnu in v avstrijskih skladiščih po borznih cenah tudi nabavijo 

največje količine plina (AGEN 2017c), ki ga nato prodajo na slovenskem tržišču. 

Po podatkih Agencije za energijo se je na trgu z zemeljskim plinom poraba leta 2016 zvišala že 

drugo leto zapored, prav tako so se pokazali ugodni učinki novih pravil za izravnavo odstopanj 

(AGEN 2017c). S trgovanjem na trgovalni platformi so se znatno zmanjšala odstopanja 

nosilcev bilančnih skupin in tudi količine za uravnoteženje prenosnega sistema, prav tako je v 

obliki trgovanja na prostem trgu članom omogočeno izvajanje vseh transakcij s količinami 

zemeljskega plina v slovenskem prenosnem sistemu (AGEN 2017c).  

Prav tako je bil kot neposredna posledica delovanja virtualne točke intenziven razvoj 

sekundarnega trga s prenosnimi zmogljivostmi, saj je bila količina pod zakupljenih zmogljivosti 

v primerjavi z letom prej večja kar za štirikrat, obenem pa na maloprodajnem trgu že peto leto 
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zapored beležimo zniževanje cen zemeljskega plina (AGEN 2017c).  

Kot je razvidno, je odvisnost slovenskega energetskega trga z zemeljskim plinom podrejena 

mednarodnim dobaviteljem, ki na trg vstopajo preko trgovalnih središč sosednjih držav. 

Agencija za energijo poudarja, da je na razvoj na tem področju pomembno vplivalo sprejemanje 

kodeksov omrežij, ki so kot evropske uredbe sicer zavezujoči tudi za slovenska energetska 

omrežja (AGEN, 2017c), pa vendar predvidevajo tudi določeno cenovno varnost, ki je za 

Slovenijo kot majhno porabnico zemeljskega plina, strateškega pomena. 

Slovenija je liberalizacijo trga z električno energijo in zemeljskim plinom vzpostavila v letu 

2007. Liberalizacija v praksi pomeni, da imajo vsi odjemalci možnost proste izbire svojega 

dobavitelja na trgu, kar se izkazuje za učinkovito predvsem za odjemalce in končne potrošnike.  

Popolno odprtje trga z zemeljskim plinom v letu 2007 je za gospodinjske odjemalce oziroma 

končne potrošnike pomenilo pomembno prelomnico, ki je zahtevala tako sistemsko kot 

računovodsko prilagoditev. Medtem ko so imeli odjemalci, priključeni na prenosni sistem 

zemeljskega plina, izpolnjene že vse pogoje za ustrezno ureditev dostopa tretje strani do 

omrežja, pa odjemalci, priključeni na distribucijski sistem za uveljavitev popolnega odprtja trga 

z zemeljskim plinom, vseh pogojev niso imeli izpolnjenih (AGEN 2017c). Sprva je bilo 

zagotovljeno računovodsko ločevanje med dejavnostnima distribucije od dobave ter ločevanje 

končne cene zemeljskega plina na regulirani (omrežnina) in tržni del (zemeljski plin), pogrešam 

pa uveljavitev splošnih pogojev za dobavo in odjem za distribucijska omrežja, ki med drugim 

urejajo postopek menjave dobavitelja (AGEN 2017c). 

Vsi potrebni pogoji za menjavo dobavitelja pri gospodinjskih odjemalcih so bili vzpostavljeni 

šele po uveljavitvi uredbe o delovanju trga, s katero je vlada uredila razmerja med udeleženci 

na trgu, način izravnave odstopanj, postopke menjave dobavitelja, varstvo potrošnikov in 

uveljavitev splošnih pogojev za dobavo in odjem (AGEN 2017c). Izkazalo se je, da med 

dobavitelji zemeljskega plina predvsem v maloprodajni ceni prihaja do razlik in hkrati ostaja 

precej nejasnosti. Tako je bilo neposredno po popolnem odprtju trga z zemeljskim plinom s 

strani Agencije za energijo vzpostavljeno tudi spletno orodje oziroma primerjalnik, ki omogoča 

dostopanje do informacij o konkurenčnih ponudbah dobaviteljev zemeljskega plina. Po 

podatkih Agencije za energijo je v desetletnem obdobju uporabljen v več kot 100 tisoč primerih 

(AGEN 2017c). 

V prvih štirih letih po odprtju trga z zemeljskim plinom tudi za gospodinjske odjemalce je 

končna cena oskrbe z zemeljskim plinom še precej sledila cenam naftnih derivatov na 

mednarodnih trgih, medtem ko je bil v naslednjih letih pri oblikovanju tržne cene pomemben 

vpliv naraščajočega deleža trgovanja na mednarodnih borzah, ki je vodil tudi v zniževanje cen 

za slovenske odjemalce (AGEN 2017c).  

Predvsem to velja za zemeljski plin, ki je bil kupljen na avstrijski borzi oziroma tako 
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imenovanem virtualnem vozlišču, kjer se cene uravnavajo s pomočjo indeksa CEGHIX.  

Ko govorimo o zemeljskem plinu, je dejstvo, mimo katerega ne gre, predvsem to, da smo v 

obliki ročnosti pogodb še vedno odvisni od monopolističnega vpliva največjih proizvajalcev in 

dobaviteljev. Zemeljski plin, ki je za enkrat sicer še poceni, je pravzaprav prehoden energent, 

ki ga bodo v prihodnosti vse bolj nadomeščali obnovljivi viri energije. Z vidika ekonomske in 

ekološke vzdržnosti bi tako bilo smiselno razmišljati o alternativnih rešitvah, ki bi potrošnika 

postavljale v manj odvisen položaj. Za podjetje je priporočljivo, da dela na alternativnih 

rešitvah, tako bi kljub višanju cen zemeljskega plina potrošnikom lahko ponudila alternativo in 

zadržalo potrošnika. Kljub veliki konkurenci bi potrošnike lahko obdržali s cenejšimi 

alternativami in še naprej pozitivno poslovali. 
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