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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
PRILOGE

1 UVOD
1.1

Oris problematike

Elektrogospodarstvo je v preteklih letih doživelo eno največjih sprememb v svoji zgodovini.
S procesom deregulacije so se začeli preoblikovati državni monopoli po celem svetu. Evropa
je bila s svojo razdrobljenostjo tipičen primer velikega števila ločenih trgov z električno
energijo. Da bi evropska industrija lahko postala konkurenčna ameriški, kjer je cena
električne energije nižja, se je Evropska komisija odločila za odpiranje in združevanje trgov z
električno energijo. Cilj tega odpiranja je oblikovanje skupnega trga. Učinkovit skupni trg je
možno realizirati s povečanjem števila čezmejnih daljnovodnih povezav ter odpravo ozkih grl
v prenosu. Potrebno je tudi ustrezno reguliranje sistema in uvajanje tržnih mehanizmov v
panogo.
Slovenija je nova članica Evropske unije. V postopku usklajevanja zakonodaje je odprla svoj
energetski trg in se vključila v sistem oblikovanja skupnega evropskega trga. Z oblikovanjem
skupnega trga se podjetja v panogi soočajo s tekmeci iz drugih držav, predvsem iz tistih z
veliko poceni energije. Odnosi v panogi so se korenito spremenili. Na nekdaj nedotakljive
državne monopole sedaj v veliko večji meri delujejo tržni mehanizmi. Delovanje tržnih
mehanizmov v panogi je možno torej opisati z dejavniki, ki določajo pravila igre v
konkurenčnih okoljih in služijo za ocenjevanje panoge ter oblikovanje strategij.
Problematika sprememb v okolju in negotova prihodnost pomenita velik izziv za podjetje. S
strateškim razmišljanjem in učenjem si lahko podjetje izboljša možnosti za uspešno
poslovanje. Ocenjevanje okolja, analiza poslovanja ter vizija in poslanstvo podjetja nudijo
ustrezno izhodišče za uspešen strateški management v podjetju. Vodstvo podjetja lahko z
oblikovanjem prave strategije pridobi prednost pred tekmeci ali pa se vsaj primerno odziva na
spremenjeni način poslovanja. Prava strategija pomeni način, kako se bo podjetje upiralo
poslovnim grožnjam, ki jih prinaša spreminjajoče se okolje.
Kot vsa podjetja v elektrogospodarstvu je javno podjetje Elektro-Slovenija soočeno z
velikimi spremembami v okolju, ki jih prinaša odprti trg z električno energijo. Eles je
regulirano podjetje, ki se je po letu 2000 uspešno reorganiziralo skladno z zahtevami
Energetskega zakona. Znotraj podjetja sta bili oblikovani dve gospodarski javni službi Upravljanje s prenosnim omrežjem ter Prenos električne energije, hčerinsko podjetje Borzen
pa je poskrbelo za delovanje trga z električno energijo v Sloveniji. Evropska zakonodaja se je
ponovno spremenila in z njo tudi Energetski zakon. Eles po novem opravlja gospodarsko
javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Podjetje je pred strateškim izzivom.
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Postavljeno je pred nalogo, da poveča vpetost slovenskega prenosnega omrežja v skupno
evropsko omrežje z izgradnjo novih povezav na najvišjem napetostnem nivoju in s tem
sodeluje pri oblikovanju enotnega evropskega trga. Preko slovenskega ozemlja potekajo tudi
tranzitne poti iz vzhodne in jugovzhodne Evrope na italijanski trg, ki je trenutno najbolj
zanimiv. Načrt razvoja prenosnega omrežja predvideva v naslednjih desetih letih 115 milijard
tolarjev naložb, kar zahteva drugačno regulacijo panoge in drugačno strategijo podjetja.
Ključni objekti razvojnega načrta so vključeni tudi med prednostne evropske projekte.
Triletni regulatorni okvir, ki ga je za regulirana podjetja postavila Agencija za energijo, se je
zaključil v letu 2005. Letos se je začel nov. Regulirano okolje zahteva od podjetja zmanjšanje
stroškov delovanja in vzdrževanja in s tem optimizacijo poslovanja.
Slovensko prenosno omrežje se je povezalo z evropskim pred tridesetimi leti in od takrat
obratuje sinhrono v evropski interkonekciji. V obnovo omrežja so bila v zadnjih letih vložena
velika sredstva. Na kritičnih mestih obnovljeno prenosno omrežje 400 in 220 kV ter
kakovostno vzdrževanje so omogočili dobro delovanje prenosnega sistema v prvih letih
odprtega trga z električno energijo. Obstoječe omrežje je bilo zgrajeno v razmerah, ko
odprtega trga še ni bilo. Čezmejne povezave so bile namenjene le pomoči ob težavah v
sistemih posameznih držav. Obremenitev obstoječega omrežja stalno narašča, varnostna
rezerva v kapacitetah pa se manjša. Obratovanje tako obremenjenega sistema predstavlja
vedno večjo težavo. Zelo obremenjen prenosni sistem predstavlja izziv tudi na področju
vzdrževanja, ker je vedno težje pridobiti izklop naprav za opravljanje vzdrževalnih del,
naprave pa morajo delovati brezhibno. Razmere odprtega trga zahtevajo nov investicijski
ciklus, saj bo le tako lahko vzpostavljen enotni evropski trg električne energije. Brez novih
čezmejnih daljnovodov skupnega trga v Evropi ne bo. Pri gradnji novih daljnovodov pa se
povsod po Evropi srečujejo z velikimi izzivi. Javnost je bolj dovzetna za problematiko
varovanja okolja, odnosi z lokalnimi skupnostmi so bolj zapleteni kar vse vpliva, da graditev
daljnovodov traja tudi 10 let in več.
Temeljni problem reguliranega prenosnega podjetja v elektrogospodarstvu je torej, kako
ustrezno odgovoriti na spremenjeno okolje poslovanja in ob tem uspešno poslovati. Rešiti je
potrebno tudi vprašanja, kako bi uspešno gradili več novih objektov in s čim manjšimi stroški
vzdrževali obstoječe. Izziv predstavlja tudi odočitev, katero funkcijo prenosa razvijati, katero
pa stroškovno optimizirati.

1.2

Namen dela

Proučiti želim okolje, v katerem poslujejo evropska prenosna podjetja in preveriti, če imajo
jasno izraženo celovito ali poslovno strategijo. S pomočjo ustreznega modela želim poiskati
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nabor možnih strategij za uspešno poslovanje poslovnega področja Prenosa električne
energije v okviru Elesa, kar je tudi poglavitni namen naloge. Rezultati analize in oblikovanje
strategije namreč zanimajo prenosno podjetje in njegovo vodstvo.

1.3

Cilji dela

V magistrskem delu želim ugotoviti, katera prenosna podjetja v Evropski uniji, ki so tudi
člani organizacije sistemskih operaterjev, imajo javno objavljeno celovito ali poslovno
strategijo. Nato želim oceniti ožje okolje podjetja Eles, ki ga predstavlja elektrogospodarstvo
v EU. Na osnovi planskih predpostavk in celovitega ocenjevanja podjetja bom poskušal
razviti ustrezne poslovne strategije Prenosa električne energije glede na funkcijske strategije
razvoja, investicij in vzdrževanja. Nakazati bom poskušal tudi možne celovite strategije
podjetja Eles glede na smer razvoja.
Zastavljene cilje bom poskušal doseči tako, da bom ustrezno zasnoval magistrsko delo,
primerno razporedil obravnavano snov po poglavjih in podpoglavjih ter uporabil pravilne
metodološke prijeme. Izbira strategije ni zastavljena kot cilj.

1.4

Metode dela

Metodološki prijemi pri raziskavi so odvisni od problematike in namena. Uporabil bom
predvsem nekatere splošno teoretične metode dela: deskriptivno, komparativno, zgodovinsko
metodo ter metodo analize in sinteze. Cilje iz prejšnjega poglavja bom skušal doseči z:
•

raziskovanjem in analizo teoretičnih osnov, ki jih bom črpal iz obsežne literature s
področja strateškega managementa;

•

raziskovanjem posebnosti ter analizo stanj in gibanj v elektrogospodarstvu v EU s
poudarkom na strategijah prenosnih podjetij evropskih držav, pri čemer bom uporabil
predvsem deskriptivno, komparativno in zgodovinsko metodo;

•

sintetiziranjem teoretičnih spoznanj in spoznanj iz analiz v novo zasnovani model
strategije;

•

aplikacijo modela na primeru poslovnega področja.

Najprej bom preučil teoretična spoznanja s področja strateškega managementa in jih nato
uporabil za oblikovanje poslovnih strategij Prenosa električne energije ter nakazal možne
celovite strategije slovenskega prenosnega podjetja glede na smer razvoja.
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Potrebne podatke bom povzel iz dostopne literature priznanih tujih in domačih avtorjev, ki v
zadnjih letih objavljajo knjige, članke in prispevke s področja omenjene teme. Podatke bom
dopolnjeval iz virov, ki so dostopni na internetu ter internimi viri podjetij. Uporabljena bodo
tudi lastna znanja in interni viri podjetja Eles.
Zaradi velike hitrosti, s katero se spreminja stanje v elektrogospodarstvu, je internet zelo
primeren vir informacij. Dosegljiva literatura v tiskani obliki namreč zelo hitro zastari.
Problem sicer lahko nastane pri naknadnem preverjanju podatkov, ker se naslovi strani na
internetu menjajo ali pa se ukinjajo. Da bi se temu v čim večji meri izognil, bom uporabljal
večinoma vladne strežnike, strežnike neodvisnih regulatornih organov ali agencij za
informiranje ter elektrogospodarskih podjetij. Izbiral bom predvsem dela, ki so bila izdana v
tiskani obliki, kot na primer letna poročila in razne publikacije podjetij in organizacij.

1.5

Zasnova dela

Delo sem zasnoval in razdelil na sedem poglavij. V uvodu bom orisal problematiko, opredelil
namen raziskave ter postavil cilje. Sledi opredelitev metod in zasnove dela.
V drugem poglavju bom teoretično obdelal model za oblikovanje strategije podjetja. Pri tem
se bom opiral na ugotovitve priznanih avtorjev s področja strateškega planiranja. Razmišljal
bom o tem, kaj je strategija, opredelil planske predpostavke od okolja podjetja do vizije in
poslanstva, predstavil proces strateškega planiranja ter na koncu na kratko predstavil
uresničevanje in kontrolo.
S tretjim poglavjem bom začel sklop izdelovanja planskih predpostavk, ki bo prikazal
dogajanje v Evropski uniji. Ta predstavlja širše okolje podjetja. Nakazal bom razloge za
spremembe v elektrogospodarstvu ter na kratko obdelal politično-pravno, gospodarsko,
tehnološko, kulturno in naravno podokolje. Ožje okolje podjetja Eles je elektrogospodarstvo
v EU. Obdelal bom strategije evropskih prenosnih podjetij ter predstavil panogo in podjetje
Eles ter vlogo sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Ocenil bom panogo v EU. Sledi še
obdelava notranjega okolja podjetja ter vizije in poslanstva.
Celovito ocenjevanje podjetja, ki bo izvedeno v četrtem poglavju, bo podalo oceno s celovito
analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti na ravni podjetja ter na
ravni poslovnega področja Prenosa električne energije.
V petem poglavju bom določil strateške planske cilje podjetja Eles in Prenosa električne
energije, ki je odgovoren za razvoj, investicije in vzdrževanje prenosnega omrežja v RS.
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Šesto poglavje je namenjeno predstavitvi funkcijskih strategij razvoja, investicij in
vzdrževanja, razvijanju poslovnih strategij Prenosa električne energije ter predstavitvi možnih
celovitih strategij na nivoju podjetja glede na smer razvoja.
Zadnji del predstavlja zaključek, kjer bom podal glavne ugotovitve iz raziskave glede na
namen in postavljene cilje ter ugotovil ali so bili postavljeni cilji doseženi. Sledi seznam
uporabljene literature in virov, seznam uporabljenih kratic in okrajšav ter priloge.

2 MODEL ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJE PODJETJA
2.1

Strategija

O tem, kaj je strategija, kako jo izoblikovati in nato uresničiti se je spraševalo že veliko
managerjev, ki so želeli svojemu podjetju zagotoviti konkurenčno prednost. Številni
znanstveniki poskušajo definirati strategijo in izluščiti osnovne značilnosti. Porter (1996, str.
61) se tudi sprašuje »Kaj je strategija?« in ugotavlja, da operativna učinkovitost podjetja ni
dovolj, ker opisuje le, kako opravljati podobne aktivnosti bolje. Strateško pozicioniranje pa
pomeni opravljanje drugačnih aktivnosti kot tekmeci ali podobnih aktivnosti kot tekmeci na
drugačen način. Podjetje lahko prehiti tekmece le, če lahko vzpostavi določeno prednost in jo
tudi obdrži.
Značilnosti, povezane z besedo strategija oziroma strateška odločitev so predvsem naslednje
(Johnson, Scholes, Whittington, 2005, str. 10):
•

dolgoročna naravnanost organizacije,

•

namen aktivnosti organizacije,

•

pridobivanje prednosti pred tekmeci,

•
•

zaznavanje sprememb v poslovnem okolju,
grajenje na virih in kompetencah,

•

vrednote in pričakovanja interesnih skupin.

Strategije so kompleksne, nastajajo v pogojih negotovosti, vplivajo na operativne odločitve in
zahtevajo integralen pristop ter znatne spremembe.
Seveda obstaja več šol, ki na različne načine opredeljujejo proces oblikovanja strategije
oziroma ponujajo različne modele.
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2.2

Modeli procesa strateškega upravljanja in poslovodenja

Na področju strateškega upravljanja in poslovodenja prevladujeta dva teoretična miselna
tokova oz. teoretični šoli (Pučko, 1996, str. 18):
•

konstrukcijska šola z vidnima predstavnikoma Steinerjem in Ansoffom;

•

šola porajajoče se strategije z vodilnim predstavnikom Mintzbergom.

Prva zagovarja oblikovanje strategije na racionalno zasnovanem procesu, druga pa meni, da
se strategija poraja, razvija in se v času približuje nečemu konsistentnemu.
Mintzberg s soavtorjema Ahlstrandom in Lampelom (1998, str. 5) loči kar deset različnih šol
strateškega managementa. Tri predpisujejo, kako se definirajo strategije. Sem sodijo
konstrukcijska šola, šola strateškega planiranja in šola pozicioniranja, ki je dosegla vrh pred
desetimi leti. Največjo skupino tvori šest opisnih šol, ki se osredotočajo na sam proces
oblikovanja strategije. Mintzberg se uvršča v šolo, ki povzema vse ostale in strategijo
oblikuje skozi proces preoblikovanja. Pravi, da se strategijo lahko oblikuje kot lončeno
posodo, kjer je potrebno veliko izkušenj in predanosti. Managerji kot lončarji sedijo med
sposobnostjo podjetja in tržnimi priložnostmi, strategija pa je ilovica, ki jo obdelujejo
(Mintzberg, 1987, str. 66). Kot kritik šole strateškega planiranja trdi, da so najbolj uspešne
strategije vizije in ne plani (Mintzberg, 1994, str. 107). Strateško planiranje naj bi bilo
analitično oblikovanje formaliziranih korakov. Strateško razmišljanje pa je sinteza, ki zajema
intuicijo in kreativnost pri oblikovanju strategije.
Nekateri drugi avtorji poskušajo ponuditi preproste recepte za oblikovanje strategije.
Strategijo je možno v nepredvidenem tržnem okolju oblikovati na osnovi petih preprostih
pravil (Eisenhardt, Sull, 2001, str. 110):
1. s pravili »kako« se ugotovi, kako z odliko izvajati ključne procese,
2. s pravili »postavljanja mej« se hitreje odloča, katero priložnost izkoristiti,
3. s pravili »prioritet« se hitro razvrstiti konkurenčne priložnosti,
4. s pravili »časovne uskladitve« se sinhronizira s hitrostjo porajajočih se priložnosti,
5. s pravili »izhodov« se zaustavi včerajšnje priložnosti.
Seveda je v strateškem managementu še veliko različnih pristopov in različnih modelov.
Proces strateškega upravljanja in poslovodenja je možno ločiti na proces strateškega
planiranja, na proces uresničevanja in proces kontrole uresničevanja strategij podjetja.
Hunger in Wheelen ločita fazo motrenja zunanjega in notranjega okolja, fazo oblikovanja
strategij, fazo uresničevanja in fazo spremljanja in kontrole uresničevanja strategij (Hunger,
Wheelen, 1996, str. 10). Obstaja še nekaj alternativnih modelov, ki pa zanemarjajo fazo
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kontrole uresničevanja strategij, tako da ne predstavljajo celovitih modelov strateškega
managementa.
Strateško razmišljanje podjetju omogoča predvidevanje in razvijanja skupne vizije, njeno
uresničevanja in učenje organizacije (Hočevar, Jaklič, Zagoršek, 2003, str. 14). Pomeni
nadgradnjo konvencionalnega strateškega načrtovanja, ki vključuje fleksibilnost in
ustvarjalnost. Strategija je najučinkovitejša, kadar združuje analizo ter intuicijo in moč volje
za pridobitev prednosti. Dovoljeno je vse, kar ni prepovedano. Strateško razmišljanje,
vodenje in nadziranje tvorijo sklenjen krog obvladovanja podjetja.
Za potrebe oblikovanja strategije v regulirani panogi z dolgimi življenjskimi dobami naložb
se mi zdi najprimernejši model strateškega upravljanja in poslovodenja, ki temelji na
analitičnem pristopu ter na racionalno zasnovanem, nadzorovanem in zavestnem miselnem
procesu oblikovanja strategij. Dodati je smiselno tudi elemente strateškega razmišljanja.
Uporabil bom model prikazan na sliki 1, ki nudi logičen prijem pri raziskovanju in izvajanju
procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju (Pučko, 1996, str. 119). Sestavljen
je iz izdelovanja planskih predpostavk, planiranja ter uresničevanja in kontrole.
Slika 1: Shema modela procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju
Planske
predpostavke

Ocenjevanje
okolja

Proces strateškega planiranja

Celovito
ocenjevanje
podjetja:

Postavljanje
planskih
ciljev

Razvijanje
strategij:

Uresničevanje
in kontrola

Ocenjevanje
strategij

Taktično
planiranje
Programiranje

celovitih

Analiza
poslovanja

Vizija in
poslanstvo

Prednosti
in
slabosti
Priložnosti
in
nevarnosti

in

poslovnih

ugotavljanje
planske
vrzeli

in

Predračunanje

izbira

Kadrovanje

funkcijskih

Usmerjanje
Kontrola

Vir: Pučko, 1996, str. 119.

7

2.3

Ocenjevanje okolja, analiza poslovanja ter vizija in poslanstvo

Ocenjevanje okolja, analiza poslovanja ter vizija in poslanstvo podjetja nudijo ustrezno
izhodišče za uspešen strateški management v podjetju. Dejavniki iz najširšega okolja vplivajo
na podjetje posredno in običajno dolgoročno (Hočevar, Jaklič, Zagoršek, 2003, str. 18).
Panoga predstavlja okolje delovanja, ki na podjetje vpliva bolj neposredno in kratkoročno.
Za elektrogospodarska podjetja so prav spremembe v okolju odigrale ključno vlogo. Gre za
regulirano panogo, ki je podvržena spremembam zakonodaje in političnim vplivom. Panoga
igra pomembno vlogo v gospodarstvu, ker zagotavlja nepogrešljiv energetski vir in skrbi za
ustrezne življenjske pogoje ljudi. S poseganjem v naravno in življenjsko okolje pa posega v
zadnje čase vedno bolj občutljivo področje varovanja narave. Tudi v prihodnjih letih bo
okolje za to panogo izrednega pomena.
Najširše okolje podjetja sestavljajo politično-pravno, gospodarsko, tehnološko, kulturno in
naravno podokolje. Vsaka organizacija je izpostavljena vplivom dejavnikov, ki izhajajo iz
najširšega okolja podjetja. V tem okviru nacionalnega in globalnega okolja se nahaja tudi
panoga, ki je podvržena neprestanim spremembam. Panogo tvorijo skupine podjetij, ki
proizvajajo konkurenčne proizvode ali storitve. Struktura panoge vpliva na intenzivnost
tekmovanja med podjetji v njej. Zaradi stalnih sprememb se v panogi neprestano pojavljajo
nevarnosti in priložnosti za podjetje.
Ocena okolja zajema ključne dosedanje spremembe in razvoj v najširšem okolju ter analizo
ožjega (ciljnega) okolja podjetja. Panoga kot ciljno okolje je hkrati tudi prodajni trg
konkurentov v panogi, zato se ocenjuje privlačnost panoge in analizira prodajni trg. Za
uspešnost podjetja v panogi pa ni dovolj samo razumevanje obstoječega stanja, temveč je
potrebno tudi predvideti prihodnji razvoj.

2.3.1

Ocenjevanje najširšega okolja podjetja

Namen strateškega managementa je, da podjetju zagotovi uspešno delovanje v okolju in da se
izogiba nevarnostim in izkorišča priložnosti, ki se ponujajo. Najširše okolje podjetja je
sestavljeno iz petih podokolij, ki v glavnem niso pod nadzorom podjetja. Ocenjuje se ključne
dejavnike posameznega podokolja (Pučko, 1996, str. 124):
•

v politično-pravnem podokolju ključne nove politike, nove zakonske rešitve, izide

•

volitev, razsodbe sodišč, odločitve raznih komisij in vladnih agencij, itd;
v gospodarskem podokolju rast BDP, rast kritičnih panog, dinamiko osebne porabe,
inflacijo, produktivnost dela, itd;
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•

v tehnološkem podokolju pričakovane novosti, inovacije in izume, kritične prodore,
časovne mejnike, itd;

•

v kulturnem podokolju ključne vrednote, glavne spremembe v navadah, prevladujoče
ideologije, raven znanja, tradicijo, itd;

•

v naravnem podokolju ekološke omejitve, lokacijske možnosti, probleme oskrbe,
starostno strukturo prebivalstva, itd.

Najširše okolje vpliva na dejavnost podjetij v panogi. Znotraj panoge pa se upošteva še
skupine dejavnikov, ki močno vplivajo na posamezna podjetja. Vpliv okolja in petih
dejavnikov privlačnosti panoge na podjetje prikazuje slika 2. Vsa podokolja nimajo enake
teže. Običajno je ključno gospodarsko podokolje. Včasih pa je pomembno tudi političnopravno, posebno ko se z uvajanjem novega pravnega reda spreminjajo pravila. Za
elektrogospodarstvo je pomemben tudi tehnološki razvoj, ki ponuja nove, okolju prijaznejše
tehnologije in večje izkoristke. V postopkih graditve, predvsem v fazi umeščanja objektov v
prostor pa je vedno bolj pomembno naravno okolje z izraženo problematiko ekoloških
omejitev ter sprejemljivosti za lokalno prebivalstvo.
Slika 2: Najširše okolje podjetja in dejavniki privlačnosti panoge
Politično-pravno
podkolje

Nevarnost vstopa novih
konkurentov v panogo

NAJŠIRŠE OKOLJE

PANOGA

Gospodarsko
podokolje

Pogajalska moč kupcev

Intenzivnost rivalstva
med
obstoječimi
konkurenti

Pogajalska moč
dobaviteljev
Kulturno
podokolje

Razpoložljivost nadomestkov
proizvodov ali storitev

Naravno podokolje

Vir: Prirejeno po Wright, Kroll, Parnell, 1996, str. 31 in Pučko, 1996, str. 8
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Tehnološko
podokolje

Na okolje gledajo nekateri avtorji tudi nekoliko drugače, kot je zastavljeno z našim modelom.
Baron loči tržno in netržno okolje. Tržno okolje je v tem primeru določeno s strukturo trga, v
katerem delujejo podjetja, netržno pa je pravni, politični in socialni okvir, ki obdaja podjetje
(Baron, 2000, str. 3). Netržno okolje je v zadnjem času pridobilo na pomenu in zasluži večjo
pozornost managementa. Netržna problematika, s katero se vedno pogosteje ukvarjajo
podjetja, zajema varstvo okolja, zdravje in varstvo pri delu, tehnološko politiko, zakonodajno
politiko, regulacijo in deregulacijo, pritiske aktivistov, odnose z mediji, etiko in podobno.
Tak pogled je primeren za podjetja v državni lasti, kjer je ta del okolja izredno pomemben.
Za proučevanje okolja podjetja je možno izbrati tudi pristop tako imenovane nove politične
ekonomije (Jaklič Marko, 2005, str. 4). Osnovna značilnost tega pristopa je, da kritično
proučuje ekonomsko teorijo, ugotavlja njene omejitve in vplive na ekonomsko odločanje. V
tržnem sistemu dopušča neravnotežja in nesorazmerja. Ne ukvarja se samo s cenami, dobički
in trgi, ampak proučuje tudi odnose med posameznimi interesnimi skupinami. Tržne sisteme
poskuša opisati na podlagi realnosti.

2.3.2

Ocenjevanje ožjega okolja podjetja

Panoga je skupina podjetij s proizvodi, ki so si med seboj konkurenčni. Panoga predstavlja
ožje okolje podjetja. Visoki dobički privlačijo kapital v panogo, bodisi z vstopom ali pa z
vlaganji. Povečana konkurenca v panogi stalno znižuje dobičke. V okviru ocenjevanja ožjega
okolja podjetja se ocenjuje privlačnost panoge in analizira prodajni trg.

2.3.2.1 Ocenjevanje privlačnosti panoge
Na področju analize industrijskih panog je vodilna avtoriteta Porter. Navaja pet skupin
dejavnikov, ki določajo privlačnost panoge. Vsi ti dejavniki določajo pravila konkuriranja in
odločilno vplivajo na odločitve strateškega managementa v podjetju (Porter, 1980, str. 4):
1. nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo,
2. intenzivnost rivalstva med obstoječimi konkurenti,
3. razpoložljivost nadomestkov proizvodov ali storitev,
4. pogajalska moč kupcev,
5. pogajalska moč dobaviteljev.
Ti dejavniki vplivajo na cene, stroške in investiranje, s tem pa tudi na ekonomsko uspešnost,
ki jo panoga dosega. Z oceno teh petih dejavnikov je možno ugotoviti privlačnost panoge.
Stopnja privlačnosti panoge pomeni različno donosnost za podjetja, ki poslujejo v panogi.

10

Vpliv dejavnikov je močnejši v panogah, kjer je dobiček majhen. Na te dejavnike lahko
podjetje le delno vpliva. Podjetje lahko uspešno posluje v okoliščinah, ko so ovire za vstop
konkurence visoke, ko je rivalstvo med konkurenti šibko, ko ni nadomestkov za proizvod,
pogajalska moč kupcev in dobaviteljev pa je šibka. V drugačnih okoliščinah je dobiček
manjši, poslovanje pa težje. Ključ za učinkovito poslovanje v konkurenčnem okolju je
iskanje takega položaja v panogi, kjer bo podjetje lahko vplivalo na dejavnike, jih izkoristilo
ali se pred njimi uspešno branilo.
Konkurenca se poveča z vstopom novih konkurentov v panogo, ki prinesejo nove
zmogljivosti in željo po povečanju tržnega deleža. Vstop novih konkurentov v panogo
preprečujejo ovire za vstop v panogo in pričakovana reakcija obstoječih konkurentov. Če so
ovire visoke in če novi konkurenti pričakujejo ostro reakcijo obstoječih konkurentov, potem
je nevarnost vstopa nizka. Obstaja sedem glavnih ovir za vstop: ekonomije obsega,
diferenciacija proizvoda, obseg naložb, stroški prehoda na drug proizvod, dostop do
prodajnih kanalov, stroškovne prednosti obstoječih konkurentov in zakonodajne ovire.
Običajno se pričakuje močno reakcijo obstoječih konkurentov v panogah s počasnejšo rastjo,
konkurentov z veliko specializiranih osnovnih sredstev in konkurentov z dovolj denarja in
kapacitet za zadovoljitev potreb kupcev v bodočnosti.
Nižanje cen, oglaševalski boj, uvajanje novih proizvodov in izboljšanje storitev so odraz
povečane intenzivnosti rivalstva med obstoječimi konkurenti. Rivalstvo narašča, ko se pojavi
priložnost, da podjetje v panogi izboljša položaj ali ko začuti pritisk konkurence. Intenzivnost
rivalstva je odvisna od: številnih ali enako močnih konkurentov, počasne rasti panoge,
visokih fiksnih stroškov ali stroškov zalog, pomanjkanja diferenciacije proizvodov ali višine
stroškov spremembe dobavitelja, povečanja kapacitet v velikih skokih, različnosti
konkurentov, visokih strateških vložkov in visokih ovir za izstop iz panoge.
Nadomestki zadovoljujejo podobne potrebe kupcev, vendar imajo drugačne značilnosti.
Nevarnost pojava nadomestkov proizvodov ali storitev povzroči tekmovanje podjetij
določene panoge s podjetji, ki proizvajajo nadomestke. Nadomestki omejujejo dobičke in
določajo prag cen.
Pogajalska moč kupcev lahko zniža dobičkonosnost v panogi z zahtevami po večji kakovosti
in boljših storitvah. Kupci so močni v okoliščinah: ko je velika koncentracija kupcev glede na
prodajo, ko količina kupljenega blaga predstavlja znatno količino kupčevih stroškov, ko je
kupljeno blago standardno in tako lahko kupec brez večjih stroškov menja dobavitelja, ko
ima kupec nizke stroške prehoda na drug proizvod, ko imajo kupci nizke dobičke in zato
izvajajo pritisk na znižanje nakupnih cen, ko lahko kupci začnejo sami proizvajati želeni
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proizvod, ko proizvod ne igra velike vloge pri kakovosti kupčevega proizvoda ali storitve ter
ko so kupci dobro informirani. Moč kupcev pa ni vedno enaka. Spreminja se s časom ali
glede na strateške odločitve podjetja. Podjetje lahko poskuša izbrati kupce, ki so manj
občutljivi na ceno.
Pogajalsko moč dobaviteljev predstavlja grožnja o povišanju cen ali znižanju kakovosti
proizvodov ali storitev. Dobavitelji so močni v okoliščinah: ko so dobavitelji bolj
koncentrirani kot kupci, ko ne obstajajo nadomestni proizvodi, ko kupci niso pomemben
odjemalec, ko je proizvod dobaviteljev pomemben za kupčevo poslovanje, ko so proizvodi
dobavitelja diferencirani ali pa imajo vgrajene visoke stroške prehoda na drugi proizvod ter
ko dobavitelji lahko postanejo kupci lastnega proizvoda.

2.3.2.2 Analiza prodajnega trga podjetja
Oceno okolja se dopolni z analizo prodajnega trga podjetja v sedanjosti in prihodnosti.
Ugotavlja se obstoječi potencial in bodoči razvoj. Opredeli se glavne tržne segmente in določi
velikost. Važno je ugotavljanje slabo zadovoljenih potreb, ki pomenijo priložnosti razvoja
podjetja na določenem trgu. V primeru trga z električno energijo bom obravnaval slovenski
trg, razen tega pa še sosednje trge. Za boljše poznavanje delovanja našega trga so zanimive
tudi cene električne energije v Evropski uniji.

2.3.3

Ocenjevanje notranjega okolja podjetja

Pogled na okolje se lahko dopolni z notranjim okoljem podjetja. To je tudi primerno mesto za
predstavitev podjetja. Za potrebe ocenjevanja notranjega okolja je smiselno preveriti
strukturo, kulturo in vire podjetja, tako kot je predlagano v modelu Hungerja in Wheelena
(1996, str. 114). Temeljita analiza bo izvedena v okviru celovitega ocenjevanja podjetja.
Pri oblikovanju strategije je pomembno, kako je podjetje organizirano. Organizacija bo igrala
pomembno vlogo pri celovitem ocenjevanju podjetja. Organizacijska struktura je lahko
preprosta, funkcijska, sektorska ali koncernska.
Kultura je zbir pričakovanj in vrednot v podjetju, ki se prenašajo med generacijami
zaposlenih. Podjetju daje identiteto, zaposlenim pa stabilnost in oporno točko pri obnašanju
na delovnem mestu. Spremembe poslanstva, ciljev ali strategij ponavadi niso uspešne, če so v
nasprotju z uveljavljeno kulturo v podjetju.

12

Najboljše strategije so brez pomena, če ni ljudi, ki bi jih uresničevali. Managerji se zavedajo,
da mora biti podjetje pri upravljanju s človeškimi viri prožno. Podrobneje bodo človeški viri
podjetja predstavljeni pri analizi poslovanja.

2.3.4

Analiza poslovanja

Spoznavanje poslovanja je ena izmed osnovnih planskih predpostavk, ki vodijo k izboljšanju
in večji uspešnosti poslovanja. Za potrebe oblikovanja strategije se povzame le ključne
ugotovitve analiz poslovanja v podjetju. Gre torej le za prvo fazo procesa spoznavanja
oziroma analize poslovanja – za opazovanje dejstev. Za potrebe strateškega načrtovanja ni
nujno obdelati faz opredeljevanja problemov, postavljanja hipotez in preizkušanja hipotez.
Analiza poslovanja veliko pove o količini in kakovosti virov ter poslovni uspešnosti podjetja.
Od dveh možnih pristopov k spremljanju in ocenjevanju poslovanja bom izbral tistega, ki
sledi odvijanju reprodukcijskega procesa in začne z analizo poslovnih prvin (osnovnih
sredstev ter zaposlenih), nadaljuje z analizo poslovnih funkcij in zaključi z analizo
poslovnega uspeha in uspešnosti (Pučko, 1998, str. 107). Smiselno je prikazati nekaj
osnovnih kazalnikov, ki jih povzamem iz poslovnih poročil ali izračunam iz računovodskih
izkazov podjetja.

2.3.5

Vizija in poslanstvo

Vizija je opis podjetja v bodoče. Velikokrat je povezana z domišljijo posameznika in je prva
naloga novega direktorja podjetja (Možina et al., 1994, str, 302). Je zaznava okolja, ki ga želi
podjetje ustvariti na dolgi rok. Lahko opisuje organizacijo, kulturo, nove tehnologije,
dejavnost ali podjetje samo. Želeno prihodnost je tako lažje sporočati drugim v podjetju in
okolju. Potreba po oblikovanju vizije se pokaže pri novih podjetjih ali pri podjetjih v krizi.
Vizija jasno razlikuje podjetje od drugih. Nudi jasen in privlačen pogled v bodočnost.
Vizija je zrcalna slika prihodnosti podjetja. Pišemo jo za obdobje treh do petih let, zato mora
biti časovno omejena, dosegljiva, specifična in merljiva (Hočevar, Jaklič, Zagoršek, 2003, str.
74). Paziti je potrebno, da vizija ni predolga. Namenjena je komuniciranju z lastniki in
zaposlenimi. Temu primerna mora biti vsebina. Zelo pomemben je način predstavitve vizije.
Ppotrebno je, da jo zaposleni razumejo in se zanjo navdušijo.
Za pisanje vizije je zelo priporočljiva uporaba strateške delavnice vodilnih ljudi. V večjih in
bolj zrelih podjetjih je odgovornost za strateške odločitve deljena v okviru vodstvenega tima
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(Henry, Johnson, Newton, 1995, str. 137). Odločitve so pod močnim vplivom skupnih vizij
vodstva, strateška analiza pa ni edina osnova za odločanje.
Poslanstvo odgovori na vprašanje, kaj je in kaj naj bo poslovno področje podjetja (Možina et
al., 1994, str, 302). Govorilo naj bi o izdelkih in trgih, lahko vsebuje tudi opis temeljne
tehnologije podjetja. Poslanstvo je podjetjem potrebno predvsem za notranje potrebe.
Zaposlenim kaže, kaj so temeljne potrebe podjetja. Poslanstvo mora biti jasno in jedrnato
izraženo.
Poslanstvo je tudi kratek in jasen zapis namena organizacije. Izraža namene, želje in razloge
za obstoj organizacije (Hočevar, Jaklič, Zagoršek, 2003, str. 71). Uporabno poslanstvo
temelji na vrednotah, še posebno v odnosu do glavnih interesnih skupin. Je dolgoročno, zato
naj bo veljavno dalj časa. V komuniciranju z notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami
bi ga bilo potrebno uporabljati vsak dan. Za ta namen je možno oblikovati slogane, ki so
namenjeni posameznim interesnim skupinam. Poslovna zgodba je tudi lahko zelo uporabna,
ker kratko in jedrnato predstavi način poslovanja podjetja. Gradivo, s katerim komuniciramo,
naj uporablja »govorico« interesnih skupin.

2.4

Proces strateškega planiranja

Proces strateškega planiranja nas na osnovi planskih predpostavk privede do izbire strategije.
Celovito ocenjevanje podjetja, postavljanje planskih ciljev in ugotavljanje planske vrzeli,
razvijanje strategij, ocenjevanje in izbira strategij so posamezne faze tega procesa. V fazi
celovitega ocenjevanja podjetja se išče in zaznava poslovne probleme, v naslednjih fazah pa
sestavlja strateške plane.

2.4.1

Celovito ocenjevanje podjetja

Poznavanje dobrih in slabih strani podjetja ter priložnosti in nevarnosti je za proces
strateškega planiranja izrednega pomena. Opredeljevanje problema v problemski situaciji je
po mnenju ekonomske stroke najtežja faza v procesu odločanja. Celovita ocena podjetja je
temelj za proces planiranja. Opraviti jo je mogoče na tri različne načine (Pučko, 1996, str.
133):
•

s portfeljsko analizo,

•

s celovito analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja,

•

z analizo na osnovi verige vrednosti.
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Portfeljska analiza je zrasla iz potreb povečane gospodarske nestabilnosti v okolju. Je novejši
pristop k ocenjevanju podjetja. Primerna je za opazovanje položajev različnih poslovnih
področij znotraj konteksta dejavnosti celotne organizacije. Poudarek je na oceni celovite
strateške uravnoteženosti portfelja.
Celovita analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja (SWOT)
je najstarejša med tremi načini ocenjevanja. Z njo se primerja poslovne rezultate ter
ugotavlja, katere podstrukture so prispevale k takim rezultatom. Lahko se ocenjuje
posamezne podstrukture ter izdela profil prednosti in slabosti z vidika podstruktur in
njihovega vpliva na poslovno uspešnost. Pri tem se lahko uporabi subjektivno ocenjevanje
profila komponent podjetja, ki praviloma sloni na spoznanjih letnih analiz poslovanja
podjetja. Lahko se izvede tudi anketiranje vodilnega tima. Prav tako pa lahko ocenjevanje
temelji na široki analitični obdelavi relevantnih podatkov. Profil je zaželjeno prikazati v
grafični obliki, za lažjo predstavo o vplivu posameznih podstruktur na poslovno uspešnost
podjetja. Podobno se lahko izdela profil poslovnih priložnosti in nevarnosti. Tudi tega se
izdela v odnosu do posameznih podstruktur podjetja, vendar se pri tem ocenjuje, kakšna se v
zvezi z njo kaže v prihodnosti stopnja poslovne nevarnosti oziroma priložnosti. Rezultat
analize je povzetek najpomembnejših ugotovitev v tako imenovani SWOT-matriki.
Analizo na osnovi verige vrednosti je razvil Porter. Konkurenčno prednost organizacije se
ugotavlja na osnovi sistematične analize vseh aktivnosti in medsebojnih vplivov. Podjetje se
razgradi na strateško pomembne aktivnosti ter opazuje obnašanje stroškov in možnosti za
diferenciacijo izdelkov. Primarne aktivnosti so tiste, ki ustvarjajo vrednost za kupca.

2.4.2

Postavljanje planskih ciljev in ugotavljanje planske vrzeli

Pri tej fazi še vedno igra pomembno vlogo presoja poslovodstva in splet vrednot v podjetju.
Vsekakor pa je potrebno planske cilje postavljati kot merljive rezultate, tako po obsegu kot
po času. Na ta način omogočajo merjenje uspešnosti pri uresničevanju planov in služijo kot
splošen okvir poslovnega odločanja v podjetju. Imajo praviloma veliko motivacijsko moč za
zaposlene ter kažejo, čemu je treba dati prednost in na kaj se je treba osredotočiti. S tem
usmerjajo prizadevanja v podjetju (Pučko, 1996, str. 165).
V procesu izbiranja ključnih kazalnikov za planske cilje se izbira na eni strani kazalnikov
uspešnosti podjetja in na drugi strani določene kazalnike, vezane na posamezne podstrukture
podjetja.
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Sam postopek postavljanja strateških planskih ciljev lahko poteka od zgoraj navzdol
(integralni način), kjer se najprej izoblikuje nekaj ciljev celotnega poslovanja ali od spodaj
navzgor (inkrementalni način), kjer se izoblikuje prej delne planske cilje po posameznih
poslovnih in funkcionalnih področjih in nato izdela zbirne plane. Strateški planski cilji bodo
izraženi s ciljno linijo, ki ponazarja zaželeno stopnjo doseganja posameznega planskega cilja
znotraj planskega obdobja. Za posamezne podstrukture je možno dobiti celo strukturo ciljnih
linij. Posebej se razvija cilje na vseh tistih področjih, ki jih je izpostavila faza iskanja in
opredeljevanja razvojnih problemov podjetja.
Postavljanje ciljnih linij je najbolj pod vplivom preteklih poslovnih dosežkov podjetja in
dinamike okolja, predvsem pa presoje poslovodstva in vrednotnega sistema v podjetju.
Pomembno je torej, kaj ima posameznik ali skupina za zaželjeno, zato je zelo pomembna
homogenost vrednotnega sistema ljudi v podjetju, predvsem poslovodne ekipe. S
prevladujočim sistemom vrednot bodo obarvani tudi planski cilji.
Teh ciljev ne sme biti preveč. Biti pa morajo dosegljivi, natančno opredeljeni, konsistentni,
skladni z organizacijo podjetja, transparentni in primerni za nadziranje. Lahko so izraženi
kvantitativno ali grafično v obliki ciljnih linij ali krivulj. Primerjava rezultatov nevtralnega
podjetniškega predvidevanja in ciljnih linij omogoča opredelitev morebitnih planskih vrzeli,
ki jih v podjetju poskušajo odpraviti z dodatnimi ali novimi strategijami. Planska vrzel je
prostor med obema krivuljama, prikazana na sliki 3.
Slika 3: Planska vrzel

Ekonomski uspeh

Planska
vrzel

Ciljna linija
Nevtralno podjetniško
predvidevanje
0

1

2

3

4

5

Leta v prihodnosti

Vir: Pučko, 1996, str. 172
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Ponavadi daje integralno postavljanje planskih ciljev večje planske vrzeli, pri tem pa okrepi
učinkovitost analize kot glavnega generatorja razvojnih problemov podjetja. Inkrementalno
postavljanje ciljev vodi k realnejšim dodatnim ali novim strategijam. Za uspešnost podjetja je
pomembno, da so cilji na različnih nivojih podjetja in cilji posameznikov med seboj ustrezno
usklajeni.

2.4.3

Razvijanje strategij

Strategija predstavlja poslovno usmeritev podjetja, ki naj bi dosegla strateške cilje s tem, da
odpravi planske vrzeli. To je možno doseči v primeru, če je taka strategija tudi uresničena. Pri
razvijanju strategij je potrebno upoštevati izsledke teorije rasti in razvoja podjetja, predvsem
pa zunanje in notranje dejavnike rasti in razvoja. Med zunanje sodijo: hitro rastoče
gospodarske panoge, tržne priložnosti, učinki zunanje ekonomije in ekonomije obsega.
Naslanjati se je potrebno na poslovna področja in programe, ki obljubljajo potencialno rast.
Med notranjimi dejavniki so zelo pomembne premalo izkoriščene prvine poslovnega procesa.
Uspešne poslovne rezultate obeta le omejena in v perspektivne programe usmerjena poslovna
diverzifikacija. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi organizacijsko strukturo podjetja in
značilnosti upravljalno-poslovodstvenih sposobnosti.
Strategije je možno po eni izmed klasifikacij v osnovi deliti na (Hunger, Wheelen, 1996, str.
17):
•

celovite (korporacijske),

•

poslovne in

•

funkcijske strategije, ki se jim lahko doda tudi pomožne.

To je tako imenovana hierarhija planskih strategij. Možno je še veliko drugih strategij, ki jih
različni avtorji razvrščajo po različnih kriterijih.

2.4.3.1 Celovite strategije
Strategija na ravni podjetja mora odgovoriti na vprašanje, s katerimi poslovnimi področji se
bo podjetje ukvarjalo in v kakšnem okvirnem obsegu. Povdarek pri planiranju na tej ravni je
na oblikovanju strategije, poslanstva, postavljanju ciljev in strateških ambicij, opredeljevanju
filozofije ter virov za delovanje na izbranih področjih, ki morajo biti skladna s prioritetami
podjetja.
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Celovita strategija se mora ukvarjati s planiranjem razvoja portfelja, problemom povezav in
sinergij med strateškimi poslovnimi področji, uravnoteženju tveganj in dobička,
uravnoteženju denarnih tokov ter z rezultati, ki naj bi jih podjetje dosegalo. Celovito
strategijo razvijajo podjetja z določeno mero diverzifikacije, dočim podjetja s homogeno
strukturo proizvoda razvijajo poslovno strategijo (Pučko, 1996, str.179).
Glede na smer rasti podjetja je mogoče celovite strategije deliti na strategije rasti, stabilizacije
in krčenja.
•

Strategije rasti pomenijo predvsem uvajanje novih proizvodov, novih proizvodnih
metod ali novih trgov ter so naravnane na rast.

•

Strategije ustalitve so potrebne v primeru stagnacije gospodarstva ali ko je potrebna
normalizacija stanja podjetja. Ta strategija ustreza stanju, ko ni planske vrzeli.

•

Strategija krčenja pomeni zmanjševanje obsega poslovne dejavnosti podjetja. To
strategijo uporabljajo predvsem podjetja, ki zaidejo v latentno krizo. To je lahko tudi
v funkciji revitalizacije in preobrata.

2.4.3.2 Poslovne strategije
Poslovna strategija pomeni strateško naravnanost določene strateške poslovne enote.
Praviloma je izvedena iz celovite strategije ali pa mora biti z njo vsaj skladna. Proces
oblikovanja poslovne strategije je potrebno začeti na osnovi SWOT analize in poslanstva
poslovne enote.
V primeru uporabe portfeljske analize (matrike) je možno opredeliti štiri vrste poslovnih
strategij, vsako za posamezen kvadrant matrike. Za »zvezde« je potrebno izbrali ključni cilj
ohranitve tržnega deleža in s tem strategijo investiranja za poslovna področja v tem
kvadrantu. Strateška poslovna področja v kvadrantu »krav« ne potrebujejo investiranja. Od
»psov« je potrebno pričakovati določen denarni tok. Pri »vprašajih« se je potrebno odločiti za
investiranje in s tem premik v kvadrant »zvezd« ali dezinvestiranje in likvidacijo.
Koncept generičnih poslovnih strategij je razvil Porter (1980, str. 34). Sloni na tezi, da
strategija omogoča konkurenčno prednost za posamezno strateško poslovno področje, do
česar je mogoče priti z nižjimi stroški od konkurentov, preko diferenciacije proizvoda oz,
storitve ali s širino tržnega nastopa podjetja. Obstajajo torej tri temeljne generične strategije,
prikazane tudi na sliki 4:
•
•

strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
strategija diferenciacije proizvodov,

•

strategija razvijanja tržne niše.
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Slika 4: Generične poslovne strategije
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Vir: Porter, 1980, str. 39
Strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti je v zadnjem času precej popularna. Primerna je
za stabilne panoge, kjer se proizvodi in storitve malo spreminjajo.
Pri izvajanju strategije diferenciacije je potrebno polagati pozornost na stroške, vendar to ni
primarna strateška naloga. Pogoji za uspešno izvajanje strategije diferenciacije proizvoda so
učinkovitost prodaje, dober dizajn, kakovost izdelka, nadpovprečna tehnološka raven,
inovacijska usmerjenost itd.
Strategija grajenja tržnih praznin temelji na doslednem osredinjenju vseh dejavnosti podjetja
v okviru določenega poslovnega področja, ki zadovoljuje potrebe izbrane skupine
odjemalcev.
Poslovne strategije se lahko oblikuje tudi na osnovi krivulje življenjskega cikla. V vsaki fazi
(uvajanja, rasti, zrelosti ali upadanja) je primerna druga poslovna strategija.
Možne so še druge vrste poslovnih strategij, recimo strategija neodvisnosti ali strategija
sodelovanja.
Alternativne strategije je možno razviti tudi z uporabo SWOT matrike. Tak pristop omogoča
vodstvu podjetja, da oblikuje tako celovite strategije rasti ali krčenja kakor tudi poslovne
strategije (Hunger, Wheelen, 1996, str. 173). Matriko možnih strategij, razvitih na podlagi
SWOT matrike, prikazuje tabela 1.
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Tabela 1: Možne strategije, ki izhajajo iz SWOT matrike
NOTRANJI
DEJAVNIKI

PREDNOSTI (S)

SLABOSTI (W)

Seznam 5-10
notranjih prednosti

Seznam 5-10
notranjih slabosti

ZUNANJI
DEJAVNIKI
PRILOŽNOSTI (O)

SO STRATEGIJE

WO STRATEGIJE

Seznam 5-10
zunanjih priložnosti

Oblikovanje strategij, ki
uporabljajo prednosti
za izkoriščanje
priložnosti

Oblikovanje strategij, ki
izkoriščajo priložnosti
s premagovanjem
slabosti

NEVARNOSTI (T)

ST STRATEGIJE

WT STRATEGIJE

Seznam 5-10
zunanjih nevarnosti

Oblikovanje strategij, ki
uporabljajo prednosti
in se izognejo
nevarnostim

Oblikovanje strategij, ki
zmanjšajo slabosti in
se izognejo
nevarnostim

Vir: Hunger, Wheelen, 1996, str. 173.

2.4.3.3 Funkcijske strategije
Razvijanje funkcijskih strategij je potrebno obravnavati v okviru uresničevanja celovitih in
poslovnih strategij. Te strategije se v glavnem osredotočajo na maksimiranje učinkovitosti
virov podjetja ter na povezovanje funkcijskih in nefunkcijskih dejavnosti. Usmerjene so na
posamezna funkcijska področja. Pri funkcijskih strategijah gre v bistvu za izbiro delnih ciljev
za vsako poslovno funkcijsko področje ter aktivnosti za doseganje teh ciljev. Te strategije je
potrebno povezati v dolgoročne planske strategije podjetja. Poudarek je potrebno dati
ključnim strateškim dejavnikom, ki imajo največji vpliv na dolgoročne planske cilje. V praksi
take dejavnike najpogosteje opredeljuje poslovodstvo podjetja s presojo, na pretežno
subjektiven način.

2.4.4

Ocenjevanje in izbira strategij

Pri ocenjevanju razvitih strategij je potrebno zagotoviti ponovljivost, eksplicitnost in
objektivnost, kot trem osnovnim znanstvenim merilom v procesu ocenjevanja (Pučko, 1996,
str. 281). Težavo predstavljajo kvalitativne spremenljivke, ki se poleg kvantitativnih
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pojavljajo v razvitih strategijah. Zato je potrebno pristopiti na hevrističen način ocenjevanja
in najprej klasificirati tip strategije, strategijo oceniti kot celoto, če to ni možno pa po delih,
dokler je delitev smiselna. Delitev je mogoče nadaljujevati, dokler se še da iz ocen sestavnih
delov oblikovati agregatne ocene ali dokler ni ugotovljeno, da določenega dela ni možno
oceniti. Ocenjevanje je možno izvesti tudi z zgolj dokaj splošnimi merili. V primeru
regulirnega podjetja bi prišla v poštev naslednja merila:
• notranja konsistentnost strategije,
•

prispevek strategije k reševanju strateškega problema podjetja,

•

skladnost strategije z dinamiko okolja in dinamiko podjetja,

•

skladnost strategije s prednostmi in slabostmi podjetja,

•
•

skladnost strategije z ugotovljenimi poslovnimi priložnostmi in nevarnostmi,
skladnost strategije z razpoložljivimi viri podjetja,

•

skladnost organizacijske strukture podjetja z razvito strategijo in

•

skladnost strategije z zaželjenim odnosom z družbo.

Porter je razvil drugačen prijem za ocenjevanje poslovnih strategij. Ocena strategij je po
njegovem odvisna od privlačnosti panoge in konkurenčnega položaja podjetja v njej. Ta
prijem je možno uporabiti za zelo splošno in kvalitativno oceno ali pa za analitično in bolj
poglobljeno.

2.5

Uresničevanje in kontrola uresničevanja izbrane strategije

Brez uresničevanja in kontrole ni uspešnega organizacijskega procesa. Ta sledi fazam, ki so
privedle do izoblikovanja strategij na korporacijski, poslovni ali funkcijski ravni. Tako je
upravljalno – poslovodni krog sklenjen. Kontrola lahko sproži nov cikel planiranj. Kaj je
začetek procesa, je zato pravzaprav težko govoriti.
Tudi uresničevanje kot faza ima določene planske sestavine. Strategije običajno zahtevajo
spremembe v organizacijskih sistemih, na primer nove kadre, spremembe nagrajevanja,
spremembe v informacijskih sistemih ali spremembe organizacijske kulture.
Strategije je potrebno konkretizirati v programe uresničevanja, ki predstavljajo obvladljive
aktivnosti. Programe se ovrednoti s predračuni. Za lažje izvajanje in kontrolo pa se oblikuje
posamezne projekte, ki jih je potrebno projektno voditi. Za uresničevanje so potrebni
standardni postopki. Glavni povdarek pri uresničevanju strategij je iz planiranja prenešen na
organiziranje, kadrovanje in usmerjanje ljudi.
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Kontrola služi iskanju odklonov uresničenega od planiranega in s tem preverjanju ustreznosti
uresničevanja sprejetih strategij. Sistem kontrole mora biti preprost in učinkovit. Bistveni pri
tem so merljivi cilji. Predmet kontrole so razhajanja med (Pučko, 1996, str. 322):
•

planskimi cilji v strateških planih in planskimi cilji v programih uresničevanja ter

•

planskimi cilji v strateških planih in rezultati poslovanja.

3 IZDELOVANJE PLANSKIH PREDPOSTAVK ZA PODJETJE ELES
IN POSLOVNO PODROČJE PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.1
3.1.1

Najširše okolje prenosnega podjetja
Spremembe v svetu

Pred začetkom analize okolja je smiselno opisati dogajanja v svetovnem merilu, ki so
vplivala na spremembe elektrogospodarstva v Evropi. Proces deregulacije je med drugim
sprožila potreba po nižjih cenah električne energije, ki omogočajo gospodarstvu večjo
konkurenčnost na svetovnem trgu. Deregulacija je proces odstranitve nadzora nad neko
ekonomsko aktivnostjo, ki ga izvede vlada ali druga regulatorna organizacija. Izvaja se, ker
nadzor ni več potreben ali ker je preveč restriktiven in ovira podjetja pri poslovnih možnostih
(Pass, 1995, str. 180). Liberalizacija, ki nastopi po deregulaciji poveča konkurenčnost, ker
omogoči privatnim podjetjem tekmovanje na področjih, ki so bila prej pod državno kontrolo.
V svetu obstajajo različni pristopi pri preoblikovanju trgov z električno energijo. Najbolj
liberalni so tisti, ki omogočajo trženje električne energije na celotnem trgu za vse kupce. V
državah z močnim javnim sektorjem spremlja deregulacijo trend privatizacije (Hrastelj, 1995,
str. 31).
ZDA kot država, ki razpolaga z eno tretjino svetovne proizvodnje električne energije, je bila
pionir na področju deregulacije. Spremembe na trgu električne energije so pri njih omogočile
spremembe tehnologije (cenejša in čistejša proizvodnja), spremembe zakonodaje in pritisk
velikih porabnikov s področij z dražjo energijo, ki so želeli znižati cene (The Restructuring of
the Electric Power Industry, 1998, str. 6). Po letu 1990 so investicije ZDA v tuja
elektrogospodarska podjetja in naprave (predvsem v Avstraliji, Argentini in Veliki Britaniji)
skokovito porasle (Electricity Reform Abroad and US Investment, 1997, str. V). V zadnjem
času veliko investirajo v srednji in vzhodni Evropi, zato bodo zainteresirani tudi za slovenska
podjetja, če bo trg zanje privlačen. Proces deregulacije teče v veliko državah po svetu. V
Evropi se je proces začel v Veliki Britaniji in skandinavskih državah, po uveljavitvi prve
smernice o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (Directive 96/92/EC, 1997) pa
se izvaja v praktično vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji.

22

3.1.2

Razlogi za spremembe elektrogospodarstva v Evropi

Deregulacija je svetovni proces, ki ima v Evropi v glavnem tri pomembne vzroke: politični,
ekonomski in pravni (Klom, 1996, str. 28-33). Evropa želi zaradi političnih odločitev na vseh
področjih tekmovati z ostalim svetom. Ekonomsko gledano evropska podjetja tekmujejo z
ostalimi proizvajalci po svetu, ki imajo drugačna ekonomska okolja, predvsem pa nižje cene
električne energije. Konkurenčnost industrije je torej eden izmed glavnih ciljev razvoja
skupne Evropske energetske politike. Tretji razlog za energetsko liberalizacijo v Evropi je
pravne narave. Evropski sporazum definira notranji trg kot "trg brez notranjih meja, kjer je
zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v skladu s pogoji sporazuma".
Električna energija se pojmuje kot blago, tako ugotavlja tudi Evropsko sodišče, prodaja
električne energije pa je storitev. Pogoji sporazuma veljajo namreč za vse blago in storitve,
kar pomeni, da za področje energetike ni izjem.

3.1.3

Analiza podokolij

3.1.3.1 Politično-pravno podokolje
Politično-pravno podokolje je ključnega pomena za panogo, ker se je EU odločila, da s
politično-pravnimi sredstvi doseže združitev energetskih virov Evrope in uvede princip štirih
svoboščin (prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala) tudi v elektrogospodarstvo.
Energetsko politiko Evropske unije prvič opredeljuje Bela knjiga Evropske komisije z
naslovom "Energetska politika za EU", ki kot glavne cilje določa povečanje konkurenčnosti,
varnost oskrbe z energijo in varstvo okolja (An Energy Policy for the European Union: White
Paper, 1997). Evropska Komisija je objavila Zeleno knjigo, kjer so začrtane smernice za
energetsko strategijo Evropske unije. Če EU ne bo aktivna v načrtovani smeri, bo čez 20 do
30 let prisiljena povečati uvoz energetskih virov s sedanjih 50% na 70%. Za pokritje
pričakovanega povpraševanja po električni energiji in zamenjavo zastarele infrastrukture bo v
naslednjih 20 letih potrebno približno tisoč milijard evrov sredstev (Zelena knjiga, 2006).
Za izvajanje evropskega prava v vseh članicah EU je pomembna prednost evropskega prava
nad nacionalnim pravom držav članic (Kent, 1992, str. 27). V primeru nasprotij državnih
predpisov in predpisov EU veljajo slednji. Organi Evropske unije s sekundarnim pravom
(uredbe, smernice, odločbe, priporočila in stališča) izvajajo energetsko politiko v okviru
pogodb. Ta določa predvsem vprašanja konkurenčnosti in državne pomoči, notranjega trga,
jedrske energije, energetske učinkovitosti in ukrepov za varstvo okolja.
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Najpomembnejši akt, ki je začel postopek oblikovanja evropskega elektroenergetskega trga je
bila Smernica 96/92/EC iz leta 1996 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije
(Directive 96/92/EC, 1997). Smernica je nastala kot kompromis med hotenji nekaterih držav,
kot na primer Velike Britanije in Nemčije, ki so zagovarjale večjo konkurenco ter državami
kot je Francija, ki so želele zaščititi svoja močna monopolna podjetja. Leta 2003 jo je
zamenjala nova Smernica (Directive 2003/54/EC, 2003), ki naj bi enoten trg še utrdila.
Zahteva strožjo ločitev dejavnosti med seboj in skuša preprečiti vertikalne povezave podjetij
(proizvodnje, prenosa in distribucije). V primeru prenosnega podjetja je potrebno zagotoviti
pravno, funkcijsko in računovodsko ločitev od ostalih energetskih dejavnosti. Skupaj z drugo
evropsko zakonodajo ureja tudi čezmejno trgovanje. Večje pristojnosti daje regulatorjem
posameznih držav. Cilj je popolno odprtje trga za vse članice do julija leta 2007.
Slovenija je naredila pomemben korak na poti prilagajanja zahtevam Smernice iz leta 1996,
ko je sprejela nov Energetski zakon (Energetski zakon (EZ), 1999). Vlada je na osnovi tega
zakona s sklepom ustanovila Agencijo za energijo, ki je neodvisen regulatorni organ.
Zahtevam nove smernice iz leta 2003 pa je Slovenija prilagodila zakonodajo s spremembo
Energetskega zakona (Energetski zakon (EZ-A), 2004) v letu 2004. Pomembno vlogo igra
tudi Nacionalni energetski program, ki vsebuje cilje in usmeritve za področje energije,
energetske bilance za obdobje 10 let ter oceno učinkov glede doseganja varnosti zanesljive
oskrbe porabnikov z energijo.

3.1.3.2 Gospodarsko podokolje
Obstaja tesna povezava med porabo energije in gospodarsko rastjo, prav tako pa obstaja tudi
dobra korelacija med porabo električne energije in bruto domačim proizvodom (Khatib,
2003, str. 10). Zahodna Evropa ni zelo bogata z zalogami fosilnih goriv v primerjavi s
svojimi geostrateškimi tekmicami (Severno Ameriko, Jugovzhodno Azijo). Poleg premoga
razpolaga le še z omejenimi količinami zemeljskega plina in nafte. Da bi evropska industrija
lahko postala konkurenčna ameriški, kjer je cena električne energije nižja, se je tudi Evropska
unija odločila za odpiranje trgov z električno energijo. Cilj tega odpiranja je oblikovanje
skupnega evropskega trga, kajti do sedaj je bila Evropa s svojo razdrobljenostjo tipičen
primer velikega števila ločenih trgov z električno energijo.
Evropa bo zelo težko dohitela ZDA, ker EU-25 zaostaja pri sredstvih za raziskave in razvoj
za ZDA, le Švedska in Finska sta daleč spredaj. Slovenija za Evropo zaostaja predvsem na
področju visoko tehnoloških storitev (Jaklič, 2006).
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Z vstopom Slovenije v EU se je gospodarsko okolje bistveno spremenilo, konkurenca na trgu
pa se je še zaostrila. Za prenosno podjetje pomeni vstop v EU povečano čezmejno trgovanje
in popolno odprtje trga z električno energijo do leta 2007. Tudi domača poraba izjemno raste,
kar je razvidno iz slike 5. Po začetnem padcu med leti 1990 in 1992 je poraba od leta 1993 do
2003 narasla za 34,5% (Načrt razvoja prenosnega omrežja v R. Sloveniji od leta 2005 do
2014, 2005, str. 12). Za naslednje desetletno obdobje predvideva načrt razvoja 2% rast porabe
letno pri distribucijah. V začetku bo večja, proti koncu obdobja pa manjša od planirane
vrednosti. Gradnja proizvodnih kapacitet ne dohaja predvidenega naraščanja porabe, kar je
značilno tudi za Evropsko unijo.
Slika 5: Bruto poraba električne energije na nivoju prenosa v Sloveniji.

Vir: Načrt razvoja prenosnega omrežja v R. Sloveniji od leta 2005 do 2014, 2005, str. 12
Nekateri makroekonomski kazalci za Slovenijo so prikazani v tabeli 2, kjer je za dva kazalca
(BDP in inflacija) prikazana tudi primerjava z Evropsko unijo.
Tabela 2: Nekateri makroekonomski kazalci od leta 2002 do 2007
Kazalec
2002 2003 2004 2005 2006
Realna stopnja rasti BDP v SLO, v %
Realna stopnja rasti BDP v EU 25, v %
Realna stopnja rasti produktivnosti dela, v %
Stopnja inflacije v SLO, povprečje leta, v %
Stopnja inflacije v EU 25, povprečje leta, v %

3,5
1,2
3,8
7,5
2,1

2,7
1,2
2,9
5,6
1,9

4,2
2,4
3,7
3,6
2,1

3,9
1,5
3,1
2,5
2,2

4,0
2,1
3,5
2,5
2,2

2007
4,0
2,4
3,5
2,4
1,9

Vir: Jesensko poročilo 2005, 2005 in The Autumn Economic Forecasts: growth pick up, 2005
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Realna rast bruto domačega proizvoda in stalno zniževanje stopnje inflacije so rezultat dokaj
uspešne makroekonomske politike. Napovedi za leti 2006 in 2007 so tudi ugodne.

3.1.3.3 Tehnološko podokolje
Leta 1866 je Siemens izdelal prvi uporaben dinamo, Edison pa leta 1879 prvo žarnico. V
svetu se je s tem začel hiter razvoj elektrotehnike in elektroenergetike. V Sloveniji je prva
žarnica zasvetila v Mariboru le štiri leta za Edisonovim izumom, pet let kasneje, leta 1888, pa
je začel delati dinamo stroj kot motor v litijski topilnici svinca in srebra (Fras, Valenčič,
1976, str. 23). Pomembnejši datumi za slovensko elektroenergetiko so še leto 1924, ko je bil
zgrajen prvi prenosni daljnovod 80 kV Fala – Laško, leto1974, ko je bilo slovensko prenosno
omrežje sinhronizirano z evropskim omrežjem UCPTE in leto 1981, ko je začela obratovati
Nuklearna Elektrarna Krško.
Danes je električna energija nepogrešljiva dobrina. Razvoj ključnih tehnologij, predvsem
mikroprocesorjev, električne razsvetljave, elektromotornih pogonov, računalništva in
telekomunikacij je spremenil način življenja in povzročil veliko povečanje produktivnosti.
Današnji elektroenergetski sistem je večinoma zgrajen na osnovi tehnologij, ki so bile razvite
v petdesetih letih in vgrajene v naslednjih 30-50 letih. Znaki staranja sistema se že kažejo. V
povezavi z obratovanjem v razmerah odprtega trga z električno energijo in povečanega
razkoraka med rastjo povpraševanja in rastjo proizvodnje ter prenosnih kapacitet se povečuje
obseg možnosti za velike razpade elektroenergetskih sistemov. Pomemben je tudi vpliv
digitalnih porabnikov električne energije, ki so bolj občutljivi na motnje.
Za ocenjevanje okolja in za strateško planiranje ima velik pomen nadaljnji razvoj tehnologije.
EPRI je eno vodilnih ameriških podjetij, ki raziskuje področje elektroenergetike. Kot ključna
področja je izpostavilo avtomatizacijo, komunikacijsko arhitekturo, distribuirane energetske
vire, kontrolerje močnostne elektronike, orodja za analiziranje energetskih trgov ter
tehnološke inovacije. Ta področja bodo igrala veliko vlogo pri razvoju elektroenergetske
infrastrukture in trgov v naslednjih dvajsetih letih (Electricity Technology Roadmap, 2003).
Omogočila bodo ustrezno varnost, kakovost, zanesljivost in dostopnost električne energije za
ekonomski razvoj. Zagotovitev omenjenih tehnologij bo zahtevala zajetna vlaganja v
raziskave in razvoj. V ZDA so elektrogospodarska podjetja v letu 1999 vlagala v raziskave
in razvoj le 0,5% vrednosti prodaje, kar je za velikostni razred manj od v računalniških in
telekomunikacijskih podjetij, kjer so bila vlaganja 10 do 12%.
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Tudi Evropa se sooča s podobnimi problemi in je sedaj vezana na iste tehnologije. Podjetje
KEMA je v sodelovanju z okoli 100 organizacijami izdelalo nabor smeri razvoja tehnologij,
ki bodo pomagale doseči zastavljene cilje (Roadmap 2025, 2002):
•

modernizacijo infrastrukture, da bo lahko sprejela distribuirane vire;

•

omogočanje vpliva odjemalcev na omrežja;

•

pospešitev ekonomske produktivnosti in blaginje z razvojem tehnologij s področja
elektrotehnike;

•

izboljšave v transportni infrastrukturi in sistemih z uporabo novih transportnih
sistemov in novih tehnologij s področja elektrotehnike;

•

rešitev nasprotja energija/premog s povečanjem učinkovitosti za obvladovanje učinka

•

tople grede;
obvladovanje svetovnega trajnostnega razvoja s pomočjo možnosti, ki jih ponuja
elektrika.

Znanstveno tehnološki dejavniki, ki bodo verjetno imeli največji vpliv na doseganje
zastavljenih ciljev so: distribuirana proizvodnja, močnostna elektronika, tehnologije na
osnovi mikroprocesorjev, tehnologija za obdelavo podatkov v realnem času, napredni
materiali, bio tehnologija za izboljšanje produktivnosti ter poznavanje okolja in tehnologije.
Cilji Evropske unije na področju proizvodnje električne energije iz alternativnih virov so zelo
jasno zapisani in predstavljeni v naslednjem poglavju, ker so zelo pomembni za naravno
podokolje. Primer s področja prenosa električne energije pa je evropski program TransEuropean Energy Networks, ki spodbuja povezovanje prenosnih omrežij evropskih držav s
tem, da nudi nepovratna sredstva pri študiju možnosti izgradnje novih objektov ter uvajanju
novih tehnologij. Vzroki za intenzivna vlaganja v evropsko energetsko infrastrukturo pa so
porast porabe električne energije v EU za 1,4% letno, starost infrastrukture, vlaganja v
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter diverzifikacija energetskih virov in
tehnologij (Žlahtič, Jamšek, Žebeljan, 2005, str. C1-16). V okviru tega programa je Eles za
projekt povezave slovenskega in italijanskega elektroenergetskega sistema z 2x400 kV
daljnovodom Okroglo-Udine pridobil tudi sredstva za študij možnosti izvedbe te povezave.

3.1.3.4 Naravno podokolje
Električna energija je ena ključnih dobrin, potrebnih za razvoj človeštva. Njena proizvodnja,
prenos in poraba pa neizbežno vplivajo na naravno okolje. Zaradi tega je razvoj
elektrogospodarstva povezan z vprašanjem trajnostnega razvoja, ki naj omogoči razvoj
družbe ob upoštevanju narave in človekovega okolja. Evropska unija je zato začela izvajati
program Trajnostni razvoj Evrope 2005-2008, s katerim želi ob učinkovitejši in čistejši
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proizvodnji in porabi električne energije doseči boljše življenjske pogoje, spodbujati
ekonomsko rast in povečati konkurenčnost evropskega gospodarstva (Sustainable Energy
Europe 2005 – 2008, 2005). Osvestiti želi ljudi glede rabe električne energije, povečati
uporabo obnovljivih virov električne energije ter se preusmeriti na bolj energetsko učinkovite
metode.
Ekološke omejitve izražene predvsem v okviru Kyotskega sporazuma, ki je stopil v veljavo
leta 2005, bodo v bodoče igrale eno ključnih vlog pri preobrazbi elektrogospodarstva.
Pričakuje se, da se bodo do leta 2030 svetovno povpraševanje po energiji in emisije CO2
povečali za 60% (Zelena knjiga, 2006). Za omejitev dviga globalnih temperatur na
dogovorjeno raven, največ dve stopinji celzija nad predindustrijskimi vrednostmi, bi se
morale globalne emisije toplogrednih plinov po letu 2025 zmanjševati. Shema EU za
trgovanje z emisijami ustvarja prožen in stroškovno učinkovit okvir za podnebju prijaznejšo
proizvodnjo električne energije. Del ukrepov predstavlja izgradnja elektrarn na obnovljive
vire energije. Evropa ima pri tem zelo konkretne cilje, ki izhajajo iz evropske zakonodaje in
so podani v tabeli 3.
Tabela 3: Cilji Evropske unije na področju proizvodnje električne energije
Obnovljivi energetski viri

Cilj za leto 2008

Veterna energija

15.000 MW novih vetrnih agregatov

Sončna termoelektrična energija

35.000.000 m2 novih

Fotovoltaična energija

1.500 MW novih kapacitet

Geotermalna energija

15 novih elektrarn, 10 novih nizko do srednje
temperaturnih

elektrarn,

250.000

novih

geotermaljih toplotnih črpalk
Energija iz malih hidroelektrarn

2.000 MW novih malih hidroelektrarn

Energija iz bio plina

6.000 novih elektrarn na bio plin

Energija iz biomase

450 novih kombiniranih elektrarn in 13.000
novih centraliziranih ogrevalnih enot

Vir: Sustainable Energy Europe 2005 – 2008, 2005
Na področju prenosa električne energije so omejitve predvsem v pridobivanju prostora za
nove daljnovode. Daljnovodi pa so infrastrukturni objekti, do katerih imajo udeleženci v
prostoru velikokrat odklonilen odnos. Eden ključnih pogojev za uspešno vključitev
elektroenergetskih prenosnih objektov v prostor je temeljita analiza privlačnosti, ranljivosti in
ustreznosti prostora za daljnovod (Cof et al., 2005, str. C3-9). Drug pomemben dejavnik je
sprejemljivost daljnovodov za habitate in ptice. Ta predstavlja za daljnovode res veliko oviro,
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saj ima Slovenija v okviru Nature 2000 zavarovanega preko tretjine celotnega ozemlja.
Analize vplivov morajo proučiti tako omilitvene kot izravnalne ukrepe (Kregar, Mandelj,
2005, str. C3-15). Odpor prebivalstva je omejilni dejavnik, ki ga povzroča predvsem strah
pred elektromagnetnimi sevanji, čeprav je slovenska zakonodaja za to področje precej strožja
od evropske. V programih okoljskega komuniciranja so ena najpomembnejših javnosti prav
lokalne skupnosti, pri čemer ni pomembno samo lokalno prebivalstvo, ki živi v bližini
objekta z določenim vplivom, ampak vse ostale javnosti na določenem geografskem
področju. Pomembni so tudi lokalni mediji, lokalne interesne skupnosti, lokalna politična
javnost ter različne strokovne organizacije (Pek Drapal, Drevenšek, Drapal, 2004, str. 61).
Odnosi z lokalnimi skupnostmi morajo postati del celovitega strateškega razmišljanja, da so
lahko uspešni.

3.1.3.5 Kulturno podokolje
Evropa se spreminja kljub temu, da kultura v Evropi tradicionalno ni naklonjena
spremembam. Širše okolje je nudilo okvir za rojstvo ideje o Evropi, ki je po mnenju nekaterih
nastala iz strahu pred možnostjo ponovitve vojaških spopadov med Nemčijo in Francijo.
Evropa se združuje, pri tem pa prihaja do privzemanja nekaterih vrednot, navad in ideologij s
strani novih pristopnic. Uvajanje konkurence na skoraj vsa področja je za nekatere
pristopnice novost, ki načeloma prinaša nižje cene in možnost izbire. Politika EU na področju
uvajanja konkurence je eden temeljnih stebrov enotnosti. Pri uvajanju pa je potrebno paziti na
pošten boj med podjetji, preverjati združevanja, odpirati trge, nadzirati državno pomoč in
spodbujati mednarodno sodelovanje (EU competition policy and the consumer, 2004). Z
odprtjem trga z električno energijo postaja elektrika blago in odnos do nje se spreminja.
Liberalizacija povzroča tudi skrbi. Nekateri menijo, da bo storitev slabša, drugi ne vedo, kako
bo z revnimi sloji, tretje pa skrbijo delavna mesta (Social Effects of Energy Liberalization,
2000).

3.2
3.2.1

Ožje okolje – elektrogospodarstvo
Predstavitev panoge

3.2.1.1 Elektrogospodarstvo v EU
Za ocenjevanje panoge, kjer posluje Eles, je potrebno opisati elektroenergetske sisteme v
Evropi in seveda slovenski elektroenergetski sistem. Velja splošna ugotovitev, da je med
elektroenergetskimi sistemi in politikami posameznih držav veliko razlik.
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Glede na porabo električne energije obstajajo veliki elektroenergetski sistemi, kot so Francija,
Nemčija, Italija, Velika Britanija, srednje veliki, kot sta Avstrija in Belgija ter majhni, kot so
Irska, Luksemburg in Slovenija.
S stališča trgovanja so države uvozniki ali izvozniki električne energije. Tipični uvoznik je
Luksemburg, ki uvaža skoraj vso električno energijo, največji izvoznik v Evropi pa je
Francija, ki izvozi preko 73 TWh proizvedene električne energije letno.
Panoga zajema proizvodna podjetja, prenosna podjetja, distribucije, upravičene odjemalce,
trgovce z električno energijo in borze. Nad sistemom bedijo neodvisni regulatorni organi in
ministrstva, ki imajo po različnih državah različno razporejene vloge. Pregled panoge po
posameznih državah EU, v katerih so prenosna podjetja članice organizacije ETSO je podan
v prilogi (glej tabelo 2 v prilogi A, str. 2).

3.2.1.2 Elektroenergetski sistemi držav ter strategije prenosnih podjetij v EU
V tem poglavju bom predstavil elektroenergetske sisteme izbranih evropskih držav s
poudarkom na prenosnih podjetjih. Ugotoviti želim, katera prenosna podjetja v Evropski
uniji, ki so člani organizacije sistemskih operaterjev ETSO, imajo javno objavljeno vizijo,
poslanstvo ali strategijo. Strategija bo na kratko predstavljena.

3.2.1.2.1 Avstrija (Tiroler Regelzone AG, APG, VKW Übertragungsnetz AG)

Avstrijski elektroenergetski sistem je srednje velik. Zanj je značilno, da ima razmeroma šibko
povezavo med severom in jugom države. Letno proizvede 59,9 TWh, porabi pa 65,5 GWh
električne energije. Uvoz znaša 19 TWh električne energije. Večino električne energije
proizvede v hidroelektrarnah. (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of
Play 2004, 2005). Zaradi primerljivosti bom splošne podatke vseh obravnavanih držav povzel
iz istega vira.
V Avstriji obstajajo tri prenosna kontrolna področja. Vodijo jih sistemski operaterji prenosa
APG (vodi kontrolno področje APG), Tiroler Regelzone AG (vodi kontrolno področje
TIRAG) in VKW Übertragungsnetz AG (vodi kontrolno področje VKW-UNG). Razen
sistemskih operaterjev obstaja še devet regionalnih podjetij, ki se ukvarjajo tudi s prenosom
električne energije ter 13 distribucij. Leto 2003 je bilo karakteristično po zelo veliki
obremenitvi omrežja zaradi pretokov med severom, ki ima veliko proizvodnje in jugom, ki
ima veliko odjemalcev. Na severu ima Avstrija tudi 400 MW vetrnih elektrarn. Zaradi težav v
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obratovanju je podjetje APG odločeno, da v najkrajšem času zgradi manjkajoči daljnovod
400 kV Kainachtal – Südburgenland
Prenosno podjetje Tiroler Regelzone AG, ki deluje na majhnem področju Tirolske, nima
objavljene vizije, poslanstva ali strategije. Podjetje se je preimenovalo v TIWAG-Netz AG.
Sistemski operater prenosa APG je hčerinsko podjetje koncerna Verbund, ki je največje
avstrijsko elektrogospodarsko podjetje. Prenosno podjetje nima jasno izražene vizije,
objavljeno pa ima poslanstvo na internetni strani (APG, 2005), ki ga ni najti v letnem
poročilu. Strategije prenosno podjetje ne objavlja, objavljena pa je strategija korporacije
Verbund (Verbund Annual Report 2004, 2005). Verbundova strategija zajema pet točk:
• osredinjenje na osnovno dejavnost proizvodnje, trženja in prenosa električne energije;
•

doseganje rasti vrednosti podjetja v Evropi;

•

trajnostno obvladovanje stroškov in optimizacija strukture kapitala;

•

vlaganja v izobraževanje zaposlenih;

•

jasna usmeritev k trajnostnemu vodenju podjetja z upoštevanjem vseh interesov.

Podjetje VKW Übertragungsnetz AG (sedaj VKW-Netz AG), ki deluje na skrajnem zahodu
Avstrije, nima javno izražene vizije in poslanstva, ima pa objavljeno strategijo na spletni
strani (VKW Übertragungsnetz AG, 2005). Pravzaprav so to strateški cilji:
•
•

ohraniti samostojnost regulacijskega območja v okviru nemškega regulacijskega bloka;
zagotoviti gospodarnost podjetja;

•

ohraniti prenosno zmogljivost omrežja.

3.2.1.2.2 Belgija (Elia)

Belgijski elektroenergetski sistem proizvede 80,7, porabi pa 81,9 TWh električne energije
letno. Uvoz znaša 14,7 TWh električne energije. Visokonapetostno omrežje upravlja javno
podjetje Elia. V Belgiji so tudi štirje proizvajalci električne energije ter 28 distribucij. Večino
električne energije proizvede v termoelektrarnah, nekaj manj pa v jedrskih (European, CIS
and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Javno podjetje Elia je sistemski operater prenosa na zveznem nivoju. Poleg tega pa opravlja
še aktivnosti operaterja prenosa v Bruslju, regionalnega operaterja prenosa v Valoniji in
distributerja v Flandriji. Elia objavlja tako vizijo, kot tudi poslanstvo v letnem poročilu (Elia
Activity Report - Annual Report 2003, 2004), strategijo pa na internetnih straneh podjetja
(Elia, 2005). Je tudi eno redkih podjetij, ki javno objavlja vse troje: vizijo, poslanstvo in
strategijo. Strateška usmeritev Elie je, da njena osnovna dejavnost doseže obratovalno
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odličnost. Podjetje išče možnosti za učinkovit razvoj virov in zmanjševanje stroškov z
upoštevanjem prenosnih tarif in poštenega donosa na kapital.

3.2.1.2.3 Češka (ČEPS)

Češka letna proizvodnja električne energije znaša 83,2 TWh, poraba pa 59,9 TWh. Izvozi
26,3 TWh električne energije. Večino električne energije proizvede v termoelektrarnah. Ima
dve proizvodni podjetji in 8 distribucij. Sistemski operater prenosa je ČEPS, ki upravlja z
400, 220 in delom 110 kV omrežja. Država je odkupila 66% delež ČEPS-a od ČEZ-a, ki je
glavni proizvajalec električne energije in hkrati največji delničar v petih od osmih regionalnih
elektrogospodarskih podjetjih. Te aktivnosti so del privatizacijskega procesa (European, CIS
and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Češki sistemski operater prenosa ČEPS je zadolžen za obratovanje prenosnega omrežja in za
upravljanje s premoženjem. Javno ima objavljeno poslanstvo in strateške cilje, ki temeljijo na
strateškem planu. Strateški cilji podjetja so (ČEPS 2003 Annual Report, 2004):
•
•

doseči 6% donosnost investicij do leta 2006;
izvesti 44 mio € investicij v letu 2004 in jih povečati na 54 mio € letno do leta 2006;

•

obdržati ravnovesje med proizvodnjo in porabo električne energije ob hkratnem
zmanjšanju stroškov za sistemske rezerve.

3.2.1.2.4 Danska (ELTRA, Elkraft)

Danska je polnopravna članica Nord Poola, ki povezuje skandinavske države. Vsi končni
odjemalci na Danskem pa lahko prosto izbirajo dobavitelja na trgu z električno energijo.
Letna proizvodnja električne energije znaša 43,8 TWh, poraba pa 35,2 TWh. Izvoz je za
polovico manjši od izvoza in znaša 7,1 TWh. Danska je podjetja ELTRA, Elkraft System,
Elkraft Transmission in Gastra združila v letu 2005 v Energinet.dk s hčerinskima podjetjema
Eltransmission.dk in Gastransmission.dk. Ker je podjetje začelo delovati v letošnjem letu, se
podatke o trenutnem stanju še vedno najde na internetnih straneh in v poslovnih poročilih
bivših operaterjev prenosa ELTRA in Elkraft. Zato bom danskega operaterja obravnaval
ločeno glede na ti dve podjetji. Podjetje ELTRA je zanimivo tudi s stališča podobnosti s
slovenskim operaterjem prenosa. Posebno podporo ima proizvodnja električne energije iz
obnovljivih virov, ki imajo tudi pomemben delež pri oskrbi. Inštalirana moč iz teh virov
znaša preko 3000 MW in predstavlja skoraj četrtino celotne inštalirane moči. Velika večina
električne energije pa je proizvedena v termoelektrarnah (87%). Imajo le eno roizvodno
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podjetje. Petdeset distribucijskih podjetij se bo v bodoče združevalo, tako da se bo število
zmanjšalo (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Eltra je bila do leta 2005 sistemski operater prenosa zahodnega dela Danske. Objavljeno ima
samo vizijo in sicer v letnem poročilu 2003 (Eltra Annual Report 2003, 2004), v letu 2004 pa
nič več. Razlogi za to so verjetno v združitvi s podjetjem Elkraft v Energinet.dk, ki pa še
nima javno objavljene strategije.
Sistemski operater vzhodnega dela Danske je bilo do letos podjetje Elkraft. Javno objavlja
poslanstvo (Elkraft, 2005) in strategijo za področje raziskav in razvoja (Elkraft 2004 Annual
Report, 2005). Cilj strategij na področju razvoja je učinkovita poraba javnega denarja in
skladnost z razvojem industrije. Strategije na nivoju podjetja ne objavlja.

3.2.1.2.5 Finska (FINGRID)

Finska ima zanimivo strukturo proizvodnje električne energije, saj večino proizvede iz
kogeneracije toplote in energije. Letna proizvodnja znaša 79,9 TWh, poraba pa 84,7 TWh.
Glede na primanjkljaj več uvaža kot izvaža. Finski operater prenosa FINGRID je član Nord
Poola. Je podjetje, ki se velikokrat omenja kot najboljše v panogi in s katerim se ostala
podjetja primerjajo. Večjih proizvodnih podjetij je 10, distribucij pa okoli 100 (European,
CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Fingrid ima v lasti finsko prenosno podjetje in vse pomembnejše meddržavne povezave.
Vizija in poslanstvo sta objavljeni v letnem poročilu (Fingrid Annual Report 2003, 2004).
Strategija ni javno objavljena v letnem poročilu ali drugih brošurah podjetja.

3.2.1.2.6 Francija (RTE)

Francoski elektroenergetski sistem je z letno proizvodnjo 540,7 TWh električne energije za
nemškim največji v Evropi. 77% električne energije je proizvedene v jedrskih elektrarnah.
Poraba znaša 467,3 TWh, tako da je Francija s 73,1 TWh izvožene električne energije hkrati
največji izvoznik v Evropi. Uvozi le 10% te vrednosti. Operater prenosa RTE je v letu 2004
postal hčerinsko podjetje korporacije EdF, pred tem pa je bil od leta 2000 le sektor v njenem
okviru. EdF je tudi daleč največje proizvodno in distribucijsko podjetje, čeprav je v Franciji
šest proizvajalcev in 143 distribucij (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State
of Play 2004, 2005).
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Poslanstvo podjetja RTE je objavljeno tako na internetnih straneh, kot tudi v letnem poročilu
(RTE Annual Report 2003, 2004), vizija in strategija pa nista objavljeni. Javno objavljena
strategija obstaja na nivoju skupine EdF, in obsega strategijo rasti. Strategija je bila sprejeta
konec leta 2003 v Strateškem poslovnem načrtu 2003-2007. EdF, kot eden največjih
investitorjev v Evropi, širi dejavnost v večje države, predvsem v Veliko Britanijo, Nemčijo,
Italijo in Španijo. (EDF Group Annual Report 2003, 2004)

3.2.1.2.7 Grčija (HTSO)

Grški elektroenergetski sistem je od razpada Jugoslavije, ko so bili v vojni uničeni daljnovodi
v Bosni in na Hrvaškem, obratoval ločeno od evropskega elektroenergetskega sistema UCTE.
Leta 2004 je bila Grčija električno ponovno povezana z večino ostale Evrope. Grčija
proizvede 48,4 TWh električne energije, porabi pa 50,5 TWh. Uvoz znaša 4,2, kar je še
enkrat več kot izvoz (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004,
2005).
Sistemski operater prenosa je podjetje HTSO, proizvodno in distribucijsko podjetje pa je le
eno – PPC. Grška vlada je izdala licence za 2750 MW novih termoelektrarn, vendar se je
poskus izjalovil zaradi finančne šibkosti večine privatnih investitorjev. PPC še vedno
obvladuje 96% proizvodnje, velika večina te pa prihaja iz termoelektrarn. HTSO ima zelo
skromno dokumentacijo v tujih jezikih. Objavlja samo naloge in zadolžitve, ki jih mora
izvršiti, nima pa javno objavljene vizije, poslanstva ali strategije.

3.2.1.2.8 Irska (ESBNG)

Irska proizvede enkrat več električne energije kot Slovenija, tako da sta sistema dokaj
primerljiva. Proizvodnja znaša 24,7 TWh, poraba pa 21,3 TWh. Večino električne energije
proizvedejo termoelektrarne. Panoga je povezana v enotno državno podjetje ESB, ki zajema
proizvodnjo, prenos, distribucijo in dobavo električne energije. Znotraj podjetja ESB je
poskrbljeno za ločitev sistemskega operaterja in lastnika omrežja. Funkcijo sistemskega
operaterja trenutno opravlja ESB National Grid (ESBNG). Ustanovljeno je novo podjetje
EirGrid, ki bo v bodoče opravljalo funkcijo sistemskega operaterja prenosa. Proizvodnjo
obvladuje ESB, obstaja pa tudi več manjših proizvajalcev (European, CIS and Mediterranean
Interconnection: State of Play 2004, 2005).
ESBNG kot sektor v okviru podjetja ESB nima svoje vizije, poslanstva ali strategije, ampak
je strategija oblikovana na nivoju podjetja ESB. Strategija zajema osredotočenje na
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elektrogospodarstvo in strategijo rasti (ESB Annual Report 2003, 2004). Novoustanovljeno
podjetje EirGrid, ki bo prevzelo funkcijo sistemskega operaterja prenosa, še nima javno
objavljene strategije.

3.2.1.2.9 Italija (GRTN, TERNA)

Italija je v procesu deregulacije doživela največje spremembe med velikimi državami. Nekoč
mogočno podjetje ENEL je bilo razbito na veliko manjših, sistemskega operaterja prenosa pa
so izločili in je deloval kot samostojno podjetje GRTN. GRTN se je oktobra 2005 združila z
lastnikom omrežja TERNA, ki deluje v okviru koncerna ENEL. Italija proizvede 293,9 TWh
električne energije, porabi pa 320,7 TWh, tako da predstavlja trg z največjim povpraševanjem
po električni energiji v Evropi. Veliko večino proizvodnje predstavljajo termoelektrarne.
ENEL je moral skladno z Bresanijevim dekretom odprodati precej proizvodnje in zmanjšati
lastni delež pod 50%, Sedaj je v Italiji 13 proizvajalcev z več kot 1% deležem proizvodnje,
obstaja pa še veliko malih. Distribucij je skoraj 200 (European, CIS and Mediterranean
Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Podjetje GRTN, ki je bilo do oktobra 2005 sistemski operater prenosa v Italiji, je imelo
objavljeno le poslanstvo (GRTN, AU, GME, 2004).
Podjetje TERNA je imelo pred združitvijo objavljeno vizijo in poslanstvo (Terna, 2005) ter
strategijo osredotočenja na osnovno dejavnost (TERNA Annual Report 2003, 2004).
Delovalo je kot del koncerna ENEL in je izvajalo prenos električne energije. Kot novo
podjetje TERNA, ki se je oktobra 2005 združilo z GRTN, pa še ne objavlja poslanstva in
strategije. Nova TERNA je italijanski sistemski operater prenosa.

3.2.1.2.10 Luksemburg (CEGEDEL Net)

Luksemburški elektroenergetski sistem je najmanjši v Evropi. Letno proizvede 3,5 TWh
električne energije, porabi pa 6,1 TWh kar je skoraj še enkrat več, kot je proizvede. Zaradi
tega uvoz krepko presega izvoz. Uvaža celo več, kot porabi – 6,6 TWh. Večino proizvodnje
predstavljajo termoelektrarne. Sistemski operater prenosa je CEGEDEL, ki je hkrati tudi
operater distribucije. Obstaja sicer še SOTEL, vendar le za omrežja znotraj industrijskih
kompleksov. Luksemburg ima dva proizvajalca električne energije in 10 distribucij
(European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
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Luksemburg je sicer majhna država, vendar se je njeno prenosno podjetje CEGEDEL
odločilo za dolgoročno strategijo rasti (Cegedel Annual Report 2003, 2004). Poleg strategije
javno objavlja tudi poslanstvo.

3.2.1.2.11 Madžarska (MAVIR, MVM)

Madžarska proizvede letno 31,2 TWh električne energije, porabi pa 33,5 TWh. Uvozi 14,1
TWh, kar je še enkrat več kot izvozi. Večino električne energije proizvede v
termoelektrarnah. Obstajata dve ločeni podjetji, ki upravljata z madžarskim prenosnim
omrežjem. MVM je pooblaščen operater sistema, MAVIR pa je neodvisni sistemski operater.
Trenutno nobeden od njiju ne zadošča zahtevam evropske smernice glede sistemskega
operaterja prenosa. Zato bom obravnaval oba, kljub temu da MVM ni član ETSO. Madžarska
ima štiri pomembnejše proizvajalce električne energije in šest distribucij (European, CIS and
Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
MAVIR javno objavlja poslanstvo in strateške cilje. Strateški cilji podjetja so (MAVIR
Annual Report 2003, 2004):
• zagotavljanje stabilnosti madžarskega elektroenergetskega sistema;
•

aktivna vloga pri delovanju trga z električno energijo;

•

zagotavljanje neodvisnosti udeležencev na trgu z električno energijo, prostega in
transparentnega dostopa do virov in omrežja zaradi omogočanja dobave električne
energije potrošnikom po najnižji tržni ceni;

•

obvladovati sredstva za razvoj madžarskega elektroenergetskega sistema;

•

aktivna vloga pri mednarodnem sodelovanju;

•

močno, organizirano in neodvisno podjetje z ustrezno licenco, možnostmi in viri.

Podjetje MVM ima jasno izraženo poslanstvo na internetni strani in v poslovnem poročilu.
Strategija in strateški cilji obstajajo, vendar niso javno objavljeni. V poročilu uprave je le
omenjeno, da sprejemajo strateške in poslovne načrte (MVM Annual Report 2003, 2004).
MVM ima v organizacijski strukturi sektor, ki se ukvarja s strategijo podjetja.

3.2.1.2.12 Nemčija (EnBW Transportnetze AG, E.ON Netz AG, RWE Transportnetz Strom
GmbH, VE Transmission GmbH)

Nemčija ima največji evropski elektroenergetski sistem, ki proizvede 544,6 TWh električne
energije in porabi 545,3 TWh. Tudi uvoz in izvoz sta uravnotežena, saj znaša uvoz 46,2
TWh, izvoz pa 45,5 TWh. Kljub temu, da večino električne energije proizvede v
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termoelektrarnah, je nemški sistem zanimiv zaradi visoke inštalirane moči obnovljivih virov
(13.440 MW), kar predstavlja več kot polovico inštalirane moči jedrskih elektrarn.
Proizvodnja iz obnovljivih virov obsega 4% letne proizvodnje. Nemčija ima štiri sistemske
operaterje prenosa in štiri pomembnejše proizvajalce. Distribucij je preko 900 (European, CIS
and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
EnBW AG je koncern, ki zajema dejavnosti proizvodnje električne energije, prenosa,
distribucije, trgovanja in dobave. Regulacijsko področje Baden-Württemberg je na meji s
Francijo. EdF ima v koncernu 45% delež. V okviru koncerna deluje prenosno podjetje EnBW
Transportnetz AG, ki pa nima lastne vizije, poslanstva ali strategije. Omenjeno je sicer
strateško planiranje vzdrževanja in obnov naprav omrežja, vendar strategija ni definirana
(Making connections, 2000). Vizija in poslanstvo sta objavljeni samo za koncern.
E.ON AG je eno največjih evropskih elektrogospodarskih podjetij z izrazito izraženo
strategijo osredinjenja in rasti (E.ON AG Annual Shareholders Meeting, 2004 in E.ON 2003
Annual Report, 2004). Strategija podjetja je lepo predstavljena tudi v letnih poročilih.
Podjetje črpa moč iz vertikalnega povezovanja proizvodnje, prenosa in distribucije,
horizontalnega povezovanja dejavnosti na področju plina in elektrike ter regijskega
povezovanja, saj podjetje deluje v več državah (E.ON 2004 Annual Report, 2005). Strategijo
osredotočenja in rasti opisuje tudi v posebni publikaciji (E.ON Strategy & Key Figures 2004,
2005). E.ON je podjetje, ki ima največ javno dosegljive dokumentacije o strategiji. Prenosno
podjetje E.ON Netz predstavlja le element v celoviti strategiji korporacije in nima lastne
strategije, niti vizije ali poslanstva.
Prenosno podjetje RWE Transportnetz Strom GmbH nima lastne strategije. Strategija je
oblikovana le na nivoju korporacije RWE kot celote. RWE sledi strategiji stabilnosti in rasti
(RWE Facts & Figures 2005, 2005)
VE Transmission GmbH deluje v okviru švedskega podjetja Vattenfall. Prenosno podjetje
nima svoje lastne strategije.

3.2.1.2.13 Nizozemska (TenneT)

Tudi Nizozemska ima večino proizvodnje električne energije vezane na termoelektrarne.
Letno proizvede 93,2 TWh, porabi pa 110,2 TWh. Zaradi primanjkljaja je uvoz bistveno večji
od izvoza in znaša 20,8 TWh. Od sredine leta 2004 je nizozemski trg z električno energijo
popolnoma odprt. Trije od petih večjih proizvajalcev so bili privatizirani, privatizacija
distribucij pa je še v razpravi. Po ločitvi operaterjev distribucijskega omrežja in dobave bo
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možno privatizirati dobavo. Nizozemska ima vedno več dobaviteljev električne energije, od
tega tri večje distribucije. Sistemski operater prenosa je TenneT, ki je v 100% državni lasti
(European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Vizija in poslanstvo sta pri Tennetu objavljena na spletu in v letnem poročilu. O strategiji
odloča uprava, objavljena pa je v letnem poročilu, čeprav ni podrobneje opisana. TenneT ima
strategijo notranje krepitve in izgradnje kapacitet, ki je podprta z dolgoročno naložbeno
strategijo (TenneT Annual Report 2004, 2005). Je eno redkih podjetij z vizijo, poslanstvom
in strategijo.

3.2.1.2.14 Poljska (PSE-Operator)

Poljska ima proizvodnjo skoraj izključno vezano na termoelektrarne. Proizvede 135,7 TWh
električne energije letno, porabi pa 126,7 TWh. Zaradi presežka proizvodnje izvoz 15,1 TWh
daleč presega uvoz. Poljski je bilo dovoljeno prehodno obdobje za doseganje nekaterih
okoljevarstvenih zahtev v energetskem sektorju. Začel se je proces privatizacije, ki zajema
veliko proizvodnih podjetij in distribucij. Predhodno je predvidena konsolidacija nekaterih
podjetij. Poljska ima le enega operaterja prenosa in 21 distribucij, od tega tri distribucijske
skupine (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Poljski sistemski operater prenosa PSE-Operator je bil izločen iz skupine PSE julija 2004.
Skupina PSE ima objavljeno poslanstvo, strategijo in strateške cilje. Strategija predvideva
ohranitev stabilnosti podjetja in povečevanje vrednosti skupine PSE. Med strateškimi cilji pa
je bila v letu 2004 omenjena tudi izločitev operaterja prenosa zaradi ločitve prenosne
dejavnosti in trgovanja z električno energijo (PSE Annual Report 2004, 2005). Novo
podjetje PSE-Operator nima javno objavljenega poslanstva ali strategije, temveč le cilje in
zadolžitve (PSE-Operator S.A. Annual Report 2004, 2005).

3.2.1.2.15 Portugalska (REN)

Portugalska ima v glavnem termoelektrarne in hidroelektrarne. Proizvede 40,8 TWh
električne energije, porabi pa 43,1 TWh, zato je uvoz nekaj večji od izvoza. REN je edini
portugalski operater prenosa. Tudi distribucija je le ena, večji proizvajalci pa so trije
(European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
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Portugalski sistemski operater prenosa REN ima na spletni strani (REN, 2005) objavljeno
samo poslanstvo, strategijo pa ima omenjeno pri poslovnih funkcijah (REN Report and
Accounts 2004, 2005).

3.2.1.2.16 Slovaška (SEPS)

Po inštalirani moči je slovaška proizvodnja enakomerno razdeljena na termo, hidro in jedrske
elektrarne. Elektrarne proizvedejo 28,9 TWh električne energije letno, poraba pa znaša 26,3
TWh. Izvoz je nekaj večji od uvoza in znaša 10,9 TWh. Funkcijo sistemskega operaterja
prenosa opravlja od leta 2002 SEPS. Obstajajo tri distribucije in štirje večji odjemalci,
proizvodnjo pa obvladujejo Slovenske elektrarne čeprav obstajajo tudi nekateri manjši
proizvajalci (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Slovaški operater prenosa SEPS objavlja na spletni strani vizijo, poslanstvo in strateške cilje
(SEPS, 2005). Strateški cilji so:
•

kakovost in zanesljivost obratovanja sistema;

•
•

nadzor sistema in upoštevanje zahtev CENTREL in UCTE;
optimizacija stroškov za zagotavljanje obratovanja in investicij in ustvarjanje ustreznega
donosa za izboljšanje sistema;

•

oblikovanje korektnih odnosov z odjemalci na enakopravni osnovi;

•

ohranjanje in utrjevanje odnosov s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi;

•
•

utrjevanje položaja podjetja v organizacijah CENTREL, UCTE in ETSO;
dolgoročno zadovoljevanje potreb odjemalcev in partnerjev na trgu;

•

doseči neodvisnost podjetja;

•

predstavljanje prenosnega elektroenergetskega sistema v mednarodnih organizacijah.

3.2.1.2.17 Slovenija (Eles)

Slovenska letna proizvodnja znaša 12,2 TWh električne energije, poraba pa 12,1 TWh. Uvoz
in izvoz sta bila tako v letu 2003 uravnotežena. Nekaj večji uvoz je znašal 6,8 TWh, uvoz pa
6,7 TWh. Navedeno pomeni, da je Slovenija predvsem tranzitna država, preko katere teče del
električne energije na veliko italijansko tržišče. Večino proizvodnje predstavlja električna
energija iz jedrske elektrarne in termoelektrarn, čeprav tudi proizvodnja iz hidroelektrarn ni
zanemarljiva (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Slovenski trg z električno energijo je bil aprila 2001 uradno odprt za domače, leta 2003 pa še
za tuje ponudnike. Ločitev med proizvodnjo, prenosom in distribucijo je bila izvedena že leta
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1991, leta 2001 pa je reorganizacija zajela še ločitev dobave električne energije. Eles je edini
sistemski operater prenosa v Sloveniji, ki je od leta 2001 opravljal dve gospodarski javni
službi – Prenos električne energije in Upravljanje s prenosnim omrežjem. Leta 2005 je
popravek energetskega zakona zahteval združitev teh dveh gospodarskih javnih služb v
sistemskega operaterja prenosa. Slovenija ima po združitvi večjega dela proizvodnje v
Holding Slovenke elektrarne le 4 večje proizvajalce in 5 distribucij.
Eles je prenosno podjetje, ki je popolnoma ločeno od ostalih elektrogospodarskih dejavnosti.
V podjetju sta ločeni dve poslovni področji Prenos električne energije in Upravljanje s
prenosnim omrežjem, poleg teh pa obstajajo še drugi sektorji. Podrobneje bo podjetje
predstavljeno v poglavju 3.3. Podjetje kot celota ima zastavljeno vizijo in poslanstvo (Eles Letno poročilo 2004, 2005), poslanstvo pa imata tudi obe omenjeni poslovni področji (Eles,
2005).
Eles nima javno objavljene strategije, strateških ciljev pa tudi ne objavlja. Strateški cilji so
zapisani v poslovniku kakovosti, ki pa ni javno dostopen. Zato tega dokumenta ne bom
upošteval, ko bom primerjal podjetja. Strateški cilji so (Poslovnik kakovosti, 2004):
•

oblikovanje kulture podjetja, ki bo omogočala oblikovanje nalog podjetja v učinkovito
verigo procesov brez medsebojnih pregrad;

•

uvajanje metod celovite kakovosti in projektnega vodenja, usmeritev na zadovoljstvo

•

kupcev, transparentno planiranje in učinkovito realizacijo;
izobraževanje in usposabljanje kadrov za učinkovito izvajanje rutinskih nalog, kreativno
sodelovanje pri razvojnih, tehnoloških in organizacijskih izzivih ter poseben poudarek na
izobraževanju ekonomskih, marketinških in menedžerskih znanj;

•

zaščita okolja, zagotavljanje varnosti podjetja in obvladovanje vseh vrst tveganj.

3.2.1.2.18 Španija (REE)

Španija ima zelo šibke povezave s sosednjimi državami, zato je izmenjava električne energije
relativno majhna. Španski elektroenergetski sistem je velik, saj znaša proizvodnja 235,7
TWh, poraba pa 224,2 TWh. Večino električne energije proizvedejo v termoelektrarnah in
jedrskih elektrarnah, veliko pa jo pridobijo tudi iz obnovljivih virov, predvsem vetrnih
(European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
REE je sistemski operater prenosa, ki je odkupil del omrežja od ostalih prenosnih podjetij in
sedaj obvladuje veliko večino prenosnega omrežja. Na trgu je prisotnih 6 večjih proizvajalcev
električne energije, več tujih podjetij pa je že najavilo vstop. Distribucij je 307, vendar je med
njimi le 5 večjih.
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REE je prvo podjetje na svetu, ki se je ukvarjalo izključno s prenosom električne energije.
Podjetje ima strategijo rasti. V ta namen je bilo ustanovljeno tudi hčerinsko podjetje Red
Electrica Internacional. Strateški plan skupine za leta 2005-2009 je sestavljen iz štirih
temeljev (RED ELECTRICA DE ESPAÑA Annual Report 2004, 2005):
•
•

utrditev vloge REE znotraj španskega elektrogospodarstva;
doseganje maksimalne učinkovitosti delovanja in zagotavljanje kakovosti in neprekinjene
dobave električne energije;

•

iskanje priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti za delničarje na mednarodnem
prenosnem in telekomunikacijskem poslovnem področju;

•

vzdrževanje učinkovite kapitalske strukture tako, da bo sedanji trden finančni položaj
omogočal znatno rast in privlačne dividende za delničarje.

3.2.1.2.19 Švedska (SVENSKA KRAFT)

Švedska je ena redkih držav, ki večino potrebne električne energije proizvede v jedrskih
elektrarnah. Celotna letna proizvodnja države znaša 132,6 TWh, poraba pa 145,5 TWh.
Država uvozi 24,4 TWh električne energije (European, CIS and Mediterranean
Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Prenosno omrežje je državno, operater prenosa pa je Svenska Kraftnat. Na ozemlju Švedske
deluje 8 večjih proizvajalcev in 184 distribucij. Podjetje Svenska Kraftnat objavlja samo
poslanstvo (Svenska Kraftnat Annual Report 2004, 2005).

3.2.1.2.20 Velika Britanija (National Grid, SONI, SSE, ScottishPower)

Otoški elektroenergetski sistem je velik in deluje na treh področjih: Anglija in Wales,
Škotska ter Severna Irska. Letna proizvodnja znaša 369,8 TWh električne energije, poraba pa
384,5 TWh. Uvoz je razmeroma majhen, saj znaša le 9,1 TWh. Večina proizvodnje je iz
termoelektrarn (European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2005).
Velika Britanija je pionir deregulacije v Evropi. Trg z električno energijo je bil v celoti odprt
že leta 1999. Operaterji prenosa so regulirani s petletnim RPI-X sistemom kontrole cen.
Delujejo štirje sistemski operaterji prenosa. V Angliji in Walesu deluje National Grid, na
severnem Škotskem Scottish Hydro-Electric Transmission, ki je del SSE, na južnem
Škotskem Sottish Power Transmission, na Severnem Irskem pa SONI. Proizvajalcev je
veliko, večjih pa je 11. Licenco za opravljanje distribucijske dejavnosti ima 12 podjetij.
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National Grid združuje poslovanje več podjetij s področja prenosa električne energije in
plina. Pod tem imenom poslujejo podjetja od oktobra 2005. Podjetje za prenos električne
energije, ki se je prej imenovalo National Grid Transco plc, ima strategijo rasti. Strateška
usmeritev je povečevanje vrednosti delnic z vlaganji v omrežje, z učinkovitim delovanjem
sistema in z nakupi drugih podjetij (National Grid Transco Annual Report 2003/04, 2004).
Njihov cilj je postati vodilno prenosno podjetje v svetovnem merilu. Ta cilj bi lahko
imenovali vizija podjetja, vendar vizija in poslanstvo nista objavljeni.
SONI je v lasti Northern Ireland Electricity. Prenosno podjetje nima lastne vizije, poslanstva
in strategije.
SSE je vertikalno povezano podjetje s hčerinskimi podjetji za proizvodnjo, prenos,
distribucijo in dobavo električne energije, trženje energije, dobavo plina in telekomunikacije.
Posebnega podjetja za prenos električne energije nima. To pomeni, da je organizacija SSE s
stališča ločitve dejavnosti prenosa precej nepregledna. Na nivoju korporacije SSE obstaja
strategija trajnega povečevanja vrednosti dividend (Scottish and Southern Energy Annual
Report and Accounts 2003/04, 2004).
Tudi škotsko podjetje ScottishPower je vertikalno povezano in nima pregledno ločenega
prenosa električne energije. Scottish Power Transmission je lastništvo ločeno, vendar je
obratovanje združeno z distribucijo v podjetju PowerSystems. Strategija podjetja
ScottishPower je izboljševanje obratovalne učinkovitosti in rast z vlaganji v projekte s
privlačnimi donosi (ScottishPower Annual Report and Accounts 2003/04, 2004).

3.2.1.2.21 Skupen pregled strategij izbranih prenosnih podjetij

Za primerjavo sem izbral leto 2004, ker so za to leto dostopni celoviti in primerljivi podatki
za vsa podjetja. Obravnavanih je bilo enaintrideset operaterjev prenosa v dvajsetih državah
EU, čeprav dve od teh sicer nista članici organizacije ETSO. Prvi nečlan je italijansko
prenosno podjetje TERNA, ker je lani prevzelo sistemskega operaterja prenosa GRTN. Novo
podjetje se imenuje TERNA, obravnavani pa sta bili obe podjetji. Na Madžarskem tako
MVM kot MAVIR opravljata funkcijo sistemskega operaterja, vendar nobeno ne izpolnjuje
pogojev za sistemskega operaterja prenosa. Le MAVIR je član ETSO, čeprav sta bili
obravnavani obe podjetji. Nekatera prenosna podjetja so samostojna, druga pa del koncernov
ali holdingov.
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Obravnavana prenosna podjetja najpogosteje objavljajo poslanstvo. Poslanstvo objavlja
šestnajst podjetij, vizijo pa le sedem.
Sedem operaterjev prenosa izmed enaintrideset ima objavljeno strategijo, štirje pa objavljajo
strateške planske cilje. Le tri podjetja imajo javno objavljeno vizijo, poslanstvo in strategijo,
niti eno pa nima poleg tega še strateških planskih ciljev. Štiri podjetja od sedmih z objavljeno
strategijo imajo strategijo rasti. Tri od štirih imajo v strategiji zapisano še povečanja
učinkovitosti delovanja podjetja.
Nekatera podjetja le udejanjajo strategijo koncerna, katerega del so, a nimajo objavljene
lastne strategije. Tipičen primer takega prenosnega podjetja je recimo E.ON Netz, ki je del
koncerna E.ON. E.ON ima celo posebne publikacije posvečene strategiji podjetja, kjer je ta
podrobno predstavljena. Pregled po prenosnih podjetjih prikazuje tabela na naslednji strani
(Glej Tab. 4 na str. 44).
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Tabela 4: Vizije, poslanstva in strategije po izbranih prenosnih podjetjih v letu 2004
Prenosno podjetje
AT

Vizija Poslan- Stra. Strategija
stvo

cilji

Tiroler Regelzone AG

-

-

-

-

Verbund – APG AG

-

DA

-

-

-

DA

-

BE

VKW – Übertragungsnetz AG
ELIA
DA

DA

-

Obratovalna odličnost

CZ

ČEPS

-

DA

DA

-

DK

ELTRA (Energinet.dk)

DA

-

-

-

Elkraft (Energinet.dk)

-

DA

-

-

FI

Fingrid

DA

DA

-

-

FR

RTE

-

DA

-

-

GR

HTSO

-

-

-

-

IR

ESBNG (EirGrid)

-

-

-

-

IT

GRTN

-

DA

-

-

DA

DA

-

TERNA*

(pred združitvijo, ni član

LU

CEGEDEL Net

-

DA

-

Osredotočenje
dejavnost
Rast

HU

MAVIR

-

DA

DA

-

-

DA

-

-

EnBW Transportnetze AG

-

-

-

-

E.On Netz AG

-

-

-

-

RWE Transportnatz Strom GmbH
VE Transmission GmbH
-

-

-

-

-

-

-

NL

TENNET

DA

DA

-

PL

PSE – Operator

-

-

-

Notranja krepitev
kapacitet
-

PT

REN

-

DA

-

-

SK

SEPS

DA

DA

DA

-

SI

Eles

DA

DA

-

-

ES

REE

-

-

-

SE

SVENSKA KRAFTNAT

-

DA

-

Utrditev položaja,
učinkovitosti in rast
-

UK

NGC

-

-

-

SONI

-

-

-

Rast, učinkovitost in vlaganja v
omrežje
-

SSE

-

-

-

-

ScottishPower

-

-

-

Obratovalna učinkovitost in rast

ETSO)

MVM**
DE

(ni član ETSO)

na

osnovno

in

izgradnja

maksimiranje

Vir: Avtorjeva analiza letnih poročil, internetnih strani in drugih virov citiranih v poglavju
3.2.1.2.
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3.2.1.3 Elektrogospodarstvo v Sloveniji
Slovensko elektroenergetsko prenosno omrežje se je povezalo z evropskim pred tridesetimi
leti (Jakl et al., 2004, str. 35) in od takrat obratuje sinhrono v interkonekciji UCTE.
Elektrogospodarstvo je sestavljeno iz podjetij za proizvodnjo električne energije na eni strani
ter podjetji za distribucijo na drugi strani. Edino prenosno podjetje je do leta 2005 opravljalo
gospodarski javni službi prenos električne energije in upravljanje s prenosnim omrežjem,
sedaj pa opravlja funkcijo sistemskega operaterja prenosa. Slovensko prenosno podjetje je
dosledno izvajalo vse evropske smernice in svojo organizacijo stalno prilagajalo novim
zahtevam. Organizator trga skrbi za delovanje trga, kjer nastopajo trgovci, zastopniki in
posredniki. Udeleženci v panogi so prikazani na sliki 6. V panogo posegata tudi Ministrstvo
za gospodarstvo in Agencija RS za energijo. Slovenija je že leta 1991 ločila prenos od
proizvodnje. Da bi zaščitila svoje interese in pripravila podjetja na konkurenco močnejših,
vertikalno povezanih podjetij iz tujine, je združila pretežni del proizvodnje v Holding
Slovenske elektrarne. Ta sedaj praktično obvladuje naš trg.
Slika 6: Elektrogospodarstvo v Sloveniji leta 2005
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
AGENCIJA ZA ENERGIJO

PROIZVODNJA

DISTRIBUCIJA

PRENOS
HSE

DRAVSKE ELEKTRARNE
SAVSKE ELEKTRARNE

ELES

(sistemski operater
prenosa)

ELEKTRO CELJE
ELEKTRO GORENJSKA

UPRAVLJANJE S
PRENOSNIM OMREŽJEM

ELEKTRO LJUBLJANA

PRENOS ELEKTRIČNE
ENERGIJE

SOŠKE ELEKTRARNE

ELEKTRO MARIBOR

TE ŠOŠTANJ
TE BRESTANICA

ORGANIZATOR TRGA

BORZEN

TE TRBOVLJE
TETO LJUBLJANA
NE KRŠKO

ELEKTRO PRIMORSKA

VELIKI ODJEMALCI
TRGOVCI
1

2

3

Vir: Jamšek, 2005
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. . .

n

1

2

3

4

5

3.2.2

Ocena elektrogospodarstva

3.2.2.1 Privlačnost elektrogospodarstva v EU
Elektrogospodarstvo predstavlja okolje prenosnega podjetja in bo ocenjeno kot celota.
Sestavljeno je iz proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave. Ocena privlačnosti
elektrogospodarstva je bila izdelana v specialističnem delu (Jamšek, 2001, str. 57) za leto
2000, ko je v Sloveniji začel veljati nov Energetski zakon. Zakon je v panogi uvedel veliko
novosti. Leto 2003 pa je bilo prelomno s stališča zahtev takrat veljavne Smernice, zato je bilo
to leto izbrano za oceno v prihodnosti. Za vse države EU je bilo predvideno najmanj 33%
odprtje trga z električno energijo.
Analiza za leto 2000 je pokazala, da je elektrogospodarstvo v Evropi srednje privlačno.
Privlačnost naj bi se po takratnih predvidevanjih še zmanjšala zaradi večje konkurence in
nižjih donosov v panogi. Ocenjeno je bilo, da bo leta 2003 privlačnost panoge majhna.
Posebej je bila ocenjena tudi privlačnost elektrogospodarstva v Sloveniji, ki tedaj še ni bila
članica EU. Elektrogospodarstvo je bilo leta 2000 v Sloveniji visoko privlačno. Do leta 2003
pa naj bi se privlačnost zmanjšala z visoko privlačne na srednjo zaradi odpiranja trga in
prilagajanja zahtevam EU. Ocena privlačnosti elektrogospodarstva v EU je razvidna iz tabele
5.
Tabela 5: Privlačnost elektrogospodarstva v EU leta 2000-2003
Privlačnost panoge
Dejavniki

Leto 2000
Nizka

Srednja

Leto 2003
Visoka

Nizka

Nevarnost vstopa

X

X

Rivalstvo med konkurenti

X

X

Razpoložljivost nadomestkov

X

Pogajalska moč kupcev

X

Pogajalska moč dobaviteljev

X

SKUPNA OCENA

X

Srednja

Visoka

X
X
X
X

Vir: Jamšek, 2001, str. 61.
Na podoben način bom v magistrskem delu ocenil privlačnost elektrogospodarstva v letu
2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica EU. Za to leto so tudi dostopni zanesljivi
podatki o panogi in o podjetjih v njej. Ocenil bom privlačnost elektrogospodarstva v EU, ker
je Slovenija sedaj del skupnega evropskega trga. Obdržal bom tudi enak razmak treh let do
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ocene v bodočnosti in ocenil panogo še v letu 2007, ko naj bi bil trg v Evropski uniji
popolnoma odprt.

3.2.2.1.1 Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo

Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo preprečujejo ovire za vstop in pričakovana
reakcija obstoječih konkurentov. Pričakovana reakcija obstoječih konkurentov je bila v letu
2004 v večini držav visoka in bo taka tudi v letu 2007. Najostrejša je ponavadi tam, kjer
obstajajo močna državna podjetja in kjer je bil trg sedaj razmeroma zaprt. Gre namreč za
panogo s počasno rastjo, kjer imajo obstoječi konkurenti veliko specializirane opreme in
dovolj denarja. Ovire za vstop pa so za različna podjetja v panogi različne. Za prenosna
podjetja so ovire visoke, ker je to povsod monopolna dejavnost. Za proizvodna podjetja so
bile ovire v letu 2004 srednje visoke, kar se je odrazilo v gradnjah novih proizvodnih
kapacitet tujih podjetij, čeprav je večina proizvodnje še vedno v rokah obstoječih
konkurentov. V letu 2007 s stališča ovir ni pričakovati večjih sprememb. Podobno kot za
proizvodna velja tudi za distribucijska podjetja. Trgovska podjetja pa so bolj tržno naravnana.
Ocenjevanje bom opravil na osnovi odprtosti trga, ki je povezana z možnostjo izbire
dobavitelja. Ocena ovir za vstop glede na odprtost trga po posameznih državah je podana v
prilogi (glej tabelo 1 v prilogi A, str. 1). Ovire za vstop so bile v letu 2004 srednje. Leta 2007
bi skladno z zahtevami Smernice morale vse države popolnoma odpreti trg, vendar tega
nekatere države še niso objavile. Ovire za vstop v panogo bodo takrat nizke, kar pomeni
večjo nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo. Zato panoga ne bo več toliko privlačna.
Za panogo kot celoto so bile ovire za vstop v letu 2004 srednje, pričakovana reakcija
obstoječih konkurentov pa visoka. Privlačnost panoge v tem letu ocenjujem kot srednjo, ker
imajo ovire za vstop večjo težo od reakcije obstoječih konkurentov. V bodoče se bodo ovire
za vstop nekoliko znižale, donosnost pa bo padala. Do leta 2007 še ne pričakujem večje
spremembe privlačnosti panoge in jo ocenjujem še vedno kot srednje privlačno.

3.2.2.1.2 Intenzivnost rivalstva med obstoječimi konkurenti

Rivalstvo med konkurenti je od države do države zelo različno. V Franciji ga praktično ni,
ker je obdržala enovito podjetje EdF, v Veliki Britaniji pa je zelo izrazito. Evropska
energetska politika, predvsem pa vsebina Smernice, sta hitro povečali rivalstvo in
konkurenčnost v večini ostalih državah. V EU je več močnih konkurentov, ki se borijo za
prevlado v domači državi in tudi drugod, kjer so že prisotni. Na prizorišče vstopajo tudi
Združene države, kot močan investitor. Rivalstvo bo tudi v bodoče veliko zaradi počasne rasti
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panoge, visokih fiksnih stroškov, enega samega proizvoda, povečanja kapacitet v skokih in
visokih ovir za izstop iz panoge. S stališča rivalstva med konkurenti panoga v letu 2004 ni
bila privlačna, v letu 2007 pa tudi ne bo postala.

3.2.2.1.3 Razpoložljivost nadomestkov

Razpoložljivost nadomestkov je majhna. Diferenciacija nadomestkov je sicer velika, ni pa
zelo pomembna glede na količino. Nadomestki za proizvodnjo električne energije so
predvsem obnovljivi in novi viri, ki jih lahko sami zgradijo odjemalci (elektrarne na veter,
biomaso,...), plin kot nadomestni energetski vir in plinsko omrežje kot nadomestek za
električno omrežje. Tradicionalno sta prenos in distribucija električne energije edina
omogočala energetskim uporabnikom dostop do virov električne energije. Z možnostjo
nabave poceni plinskih generatorjev majhnih kapacitet, ki so poleg tega še okolju prijazni,
postaja omrežje plinske napeljave konkurenca električnemu omrežju, kar se že dogaja v
ZDA. Tudi pridobivanje električne energije iz obnovljivih in novih virov narašča, čeprav je
cena te energije zaenkrat še previsoka. Najbolj narašča delež energije iz vetrnih elektrarn,
predvsem v Nemčiji, Španiji in na Danskem. Plin je zanimiv nadomestni energetski vir,
vendar je zaradi naraščanja njegovih cen vprašljivo, če se bo gradnja industrijskih plinskih
elektrarn še močno povečevala. Povečal pa se bo delež obnovljivih in novih virov. Leta 2004
je bila torej panoga s stališča razpoložljivosti nadomestkov srednje privlačna, v letu 2007 pa
se bo privlačnost nekoliko zmanjšala vendar bo še vedno srednje privlačna.

3.2.2.1.4 Pogajalska moč kupcev

Pogajalska moč kupcev narašča, ker se trg z električno energijo odpira. Električna energija je
bila v večini držav monopol, ki se sedaj odpravlja. Kupci so močni, kjer je velika
koncentracija industrije. Zaradi možnosti izbire bi morali biti vse močnejši, vendar pa se zelo
malo kupcev odloča za zamenjavo dobavitelja. Električno energijo lahko tudi sami
proizvajajo, vendar to še ni pravilo. Kupci postajajo vedno bolj informirani, ker so
elektrogospodarska podjetja dolžna objavljati vedno več podatkov. Kupci so tudi pomemben
faktor pri pritiskih na spremembo zakonodaje in zahtevajo hitrejše odpiranje trga in boljše
možnosti izbire. Veliki ali upravičeni odjemalci imajo že sedaj možnost izbire, mali pa samo
tam, kjer je trg popolnoma odprt, drugje pa se bodo morali še povezovati. Pogajalska moč
kupcev bi morala biti povezana z odpiranjem trga, vendar naraščajoče cene kažejo, da temu
ni tako. Privlačnost panoge glede na pogajalsko moč kupcev v letu 2004 in letu 2007
ocenjujem kot srednjo. Trg je se bo leta 2007 odprl vendar ni pričakovati večje spremembe v
moči kupcev.
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3.2.2.1.5 Pogajalska moč dobaviteljev

Dobavitelji (proizvajalci električne energije) sedaj ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki bi jim
zagotavljali močan položaj (niso koncentrirani, obstajajo nadomestni proizvodi, kupec je
pomemben, dobavitelji ne morejo postati kupci lastnega proizvoda). Kljub navedenemu
njihova moč ni majhna, saj poraba električne energije narašča hitreje od gradnje novih
kapacitet. Pogajalska moč dobaviteljev je za leto 2004 ocenjena kot srednja. Z nakupi in
povezovanji podjetij in naraščanjem porabe električne energije se ta položaj spreminja. V
Evropi se oblikuje manjše število zelo močnih podjetij, ki obvladujejo proizvodnjo in
distribucijo, prenos pa se počasi izloča iz koncernov. Pomembno je tudi, da je v Evropi vedno
manj presežkov električne energije, kar krepi položaj dobaviteljev. Privlačnost celotne
panoge je glede na pogajalsko moč dobaviteljev v letu 2004 srednja, v letu 2007 pa bo
visoka.

3.2.2.1.6 Ocena privlačnosti panoge

Tabela 6 povzema omenjene ocene. Skupno oceno privlačnosti panoge izračunam tako, da
seštejem frekvence ocen (nizka, srednja, visoka) in kot skupno oceno vzamem tisto z
največjo frekvenco. Predpostavljam enako težo posameznih dejavnikov. Panoga je v letu
2004 srednje privlačna in bo taka ostala tudi v letu 2007.
Tabela 6: Privlačnost elektrogospodarstva v EU leta 2004 in 2007
Privlačnost panoge
Dejavniki

Leto 2004
Nizka

Nevarnost vstopa
Rivalstvo med konkurenti

Srednja

Leto 2007
Visoka

Nizka

X
X

Srednja

Visoka

X
X

Razpoložljivost nadomestkov

X

X

Pogajalska moč kupcev

X

X

Pogajalska moč dobaviteljev

X

SKUPNA OCENA

X

Vir: Ocena avtorja na podlagi analize
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X
X

Primerjava rezultatov ocen iz specialističbega dela za leti 2000 in 2003 z oceno za leti 2004
in 2007 pokaže, da ostaja panoga proti pričakovanjem še vedno srednje privlačna, tako kot je
bila v letu 2000 in ji privlačnost z odpiranjem trga še ni padla. Pričakovano znižanje
privlačnosti v letu 2003 se ne odraža v oceni za leto 2004. Rivalstvo med obstoječimi
konkurenti, razpoložljivost nadomestkov in pogajalska moč dobaviteljev je ocenjeno enako v
letu 2003 in 2004. Ocenjena pogajalska moč kupcev ni padla in je še leta 2004 ostala na ravni
iz leta 2000. Cene električne energije so se namreč po začetnem padcu ponovno dvignile.
V letu 2007 se bo glede na leto 2004 spremenila samo pogajalska moč dobaviteljev zaradi
naraščajoče potrebe po električni energiji in pomanjkanju novih proizvodnih kapacitet.
Gradnja novih zmogljivostinamreč ne sledi naraščajoči porabi. Majhne spremembe v ocenah
posameznih dejavnikov kažejo na dolge časovne konstante, ki so značilne za
elektrogospodarstvo. Spremembe so počasne.

3.2.2.2 Analiza trga z električno energijo
V EU še ne obstaja enoten trg z električno energijo, ampak množica državnih trgov ali trgov,
ki zajemajo skupine držav. Cilj energetske politike EU je zmanjšati razlike med posameznimi
trgi ter znižati cene električne energije. Evropskemu gospodarstvu bi bila tako omogočena
večja konkurenčnost na svetovnem trgu. Cene so v začetku deregulacije in odpiranja trgov res
padle. Predvsem v državah z drago energijo, kot na primer v Nemčiji. Statistični podatki
kažejo, da se je trend v zadnjih letih obrnil. Povprečne cene so že na isti ravni kot pred
začetnim padcem (Glavič, Lah, Senčar, 2005, str. C5-35).
Elektroenergetski sistem UCTE, v katerega je vključena tudi Slovenija, se razprostira od
Portugalske na zahodu, Grčije na jugu, Madžarske na zahodu do Danske na severu. Ta sistem
napaja 450 milijonov ljudi. Slovenija leži na stičišču držav, ki se tako v tehničnem kot v
tržnem smislu med seboj zelo razlikujejo. Na zahodu je Italija, ki ima najvišje cene električne
energije v Evropi in tako predstavlja največjega uvoznika električne energije (glej Sl. 7 na str.
50). Na jugovzhodni meji nastaja povezan trg JV Evrope, ki po ponovni povezavi
daljnovodov med Hrvaško in Srbijo predstavlja pomemben dejavnik na našem trgu.
Z odprtjem trga je električna energija postala tržno blago. Od 15. aprila 2001 lahko slovenski
odjemalci s priključno močjo nad 41 kW prosto izbirajo dobavitelja električne energije. Od 1.
julija 2004 so upravičeni odjemalci vsi, razen gospodinjstev (Poročilo o stanju na področju
energetike v Sloveniji v letu 2004, 2005). Ta omejitev bo veljala do 1. julija 2007, ko se bo
trg popolnoma odprl.
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Slika 7: Cene električne energije v ETSO članicah v omrežju UCTE julija 2004
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Trg z električno energijo se deli na trg na debelo in trg na drobno. Prvi predstavlja trgovanje v
ožjem pomenu besede, torej nakup in prodajo električne energije, namenjene nadaljnji
prodaji. Glavnino trgovanja predstavlja v Sloveniji trg na drobno, ki je definiran kot nakup in
prodaja električne energije za dobavo končnemu odjemalcu. Glavnina trgovanja v Sloveniji
poteka znotraj državne meje. Trgovanje čez mejo je omejeno z zmogljivostmi čezmejnih
prenosnih poti. Za prenosno podjetje je pomemben podatek, da lahko sklene do 40% pogodb
za sistemske rezerve s ponudniki, ki imajo proizvodnjo v tujini.
Stopnja odprtosti trga z električno energijo, izražena kot razmerje med količino električne
energije, dobavljene upravičenim odjemalcem in vso dobavljeno energijo v Sloveniji je v letu
2004 znašala 77%. Konec leta 2004 je bilo v Sloveniji 13 trgovcev, ki so delovali na
organiziranem trgu z električno energijo. Organizator trga je podjetje Borzen, ki je v lasti
Elesa. Na sliki 8 je shematsko prikazano delovanje trga z električno energijo v Sloveniji v
letu 2005.
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PONUDNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Proizvajalci (HE, TE, NE, PE)
Nedovisni proizvajalci, kvalificirani proizvajalci
PRENOSNO OMREŽJE (ELES)
UPO IN PEE

ORGANIZATOR TRGA
(Borzen)

REGIONALNE DISTRIBUCIJE (5)
ODJEMALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Upravičeni odjemalci (75% trga)
Tarifni odjemalci (25% trga)

NEODVISNI TRGOVCI, ZASTOPNIKI IN POSREDNIKI

TRGOVCI PROIZVAJALCEV IN DISTRIBUTERJEV

Slika 8: Trg z električno energijo v Sloveniji (Maj 2005)

Vir: Bakič, Jamšek, 2006
Leta 2004 je bilo slovensko distribucijsko in prenosno omrežje prezasedeno le na čezmejnih
prenosnih poteh. Na meji z Italijo in Avstrijo so prenosne kapacitete omejene, medtem ko na
meji s Hrvaško ni realnih omejitev. Ureditev dostopa do čezmejnih poti je pomemben
dejavnih pri delovanju trga. Razpise in avkcije za proste kapacitete objavlja sistemski
operater prenosnega omrežja na spletnih straneh.
Večino električne energije za slovenski trg zagotavlja HSE, v katerega je vključena večina
proizvodnih podjetij in Eles Gen, ki prodaja električno energijo iz NEK. Dodatno ponudbo na
trgu predstavljajo ponudniki prednostnega dispečiranja energije, ponudniki energije na
Borzenu in ponudniki, ki so pridobili čezmejne prenosne zmogljivosti. Največji tržni delež
38% je pri dobavi električne energije upravičenim odjemalcem v letu 2004 imel HSE. Med
distribucijami pa je pri dobavi tarifnim odjemalcem imela največji tržni delež Elektro
Ljubljana s 44%.
Tarifnim odjemalcem dobavljajo elektriko distribucijska podjetja skladno s tarifnim
sistemom. Cene električne energije za tarifne odjemalce določa vlada z uredbo. Sestavljena je

52

iz cene za uporabo omrežij, cene za dobavo, cene, ki pokriva stroške dobavitelja, trošarine in
takse ter davka na dodano vrednost. Ceno za uporabo omrežij sestavlja omrežnina, ki jo
določa Agencija RS za energijo ter dodatkov, ki jih določa vlada. Za upravičene odjemalce
velja zakonitost ponudbe in povpraševanja, medsebojna razmerja pa se uredijo s pogodbo
med dobavitelji in odjemalci. Cena je sestavljena iz cene električne energije, cene za uporabo
omrežij, trošarin in taks ter davka na dodano vrednost. Povprečne cene za upravičene
odjemalce so se julija 2004 gibale od 8,81 SIT/kWh za odjemalce z letno porabo 70 GWh do
100 GWh do 14,96 SIT/kWh za odjemalce pod 30.000 kWh (Agencija RS za energijo, 2006).
Temeljno vprašanje pa je, kakšna je konkurenčnost našega trga z električno energijo. Po
podatkih Agencije RS za energijo je v Sloveniji podobno kot v drugih državah EU. V trgovini
na debelo večinoma dominirajo največji trije ponudniki na posameznih trgih s tržnim
deležem preko 75%. Pri nas ima prevladujoči položaj eno proizvodno podjetje. Na trgu na
drobno pa je delež največjih treh ponudnikov na posameznem trgu v EU skoraj 70%, pri nas
pa le 45% (Kuzmič, Brvar, Senčar, 2005, str. C4-4). V Sloveniji si zelo prizadevamo na
področju prilagajanja zahtevam EU, manj pa za boljše rezultate na področju večje
konkurenčnosti in večje učinkovitosti trga. V letu 2003 je zamenjalo dobavitelja 11,9%
upravičenih odjemalcev, v naslednjem letu pa je število zamenjav dobavitelja upadlo (Podjed,
2005, str. C5-75).

3.3

3.3.1

Notranje okolje podjetja – predstavitev Elektro-Slovenija

Splošno o podjetju Elektro-Slovenija

Prenosna dejavnost v Sloveniji je v svoji osemdesetletni zgodovini prešla čez številne
organizacijske oblike, pri čemer je organiziranost in način izvajanja dejavnosti večinoma
opredeljevala že sama zakonodaja.
Prenosno podjetje deluje od 1. januarja leta 1991, v letu 1996 pa se je preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo. Po sprejetju energetskega zakona v letu 1999 je prišlo do bistvenih
sprememb v panogi kakor tudi do organizacijskih sprememb v podjetju. Vloga prenosnega
podjetja se je temeljito spremenila, dejavnost pa je bila razdeljena na dve gospodarski javni
službi z ločenimi bilancami in sicer na Prenos električne energije in Upravljanje s prenosnim
omrežjem. Dejavnost Prenosa električne energije obsega razvoj, investicije in vzdrževanje
prenosnega omrežja, dejavnost Upravljanja s prenosnim omrežjem pa vodenje obratovanja,
zagotavljanje sistemskih storitev in dostopa do omrežja. Elesu je bila kot dotlej najbolj
izkušenemu trgovcu z električno energijo z zakonom zaupana vloga organizatorja trga z
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električno energijo, ki jo je začel uspešno izvajati preko hčerinskega podjetja Borzen (Eles
Letno poročilo 2004, 2005).
Maja 2004 so bile v skladu z evropsko zakonodajo sprejete dopolnitve energetskega zakona,
na osnovi teh pa tudi nova uredba in statut podjetja. Dopolnjeni Energetski zakon govori o
enoviti dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki je opredeljena kot obvezna
republiška gospodarska služba, zato bodo potrebne spremembe v organizacijski strukturi
podjetja.
Eles je leta 2004 praznoval tri pomembne obletnice. Leta 1924 je bil zgrajen 80 kV prenosni
daljnovod med HE Fala in RTP Laško. Slovenska elektroenergetska stroka je že zelo zgodaj
poudarjala pomen povezanosti z evropskim elektroenergetskim omrežjem. Kot plod te
mednarodne dejavnosti je bila leta 1964 v Ljubljani ustanovljena regionalna skupina SUDEL
v okviru Unije za koordinacijo proizvodnje in prenosa UCPTE. Trajno sinhrono obratovanje
s sistemom UCPTE pa se je začelo septembra 1974 s prvo mednarodno daljnovodno
povezavo 220 kV med Divačo in Padričami v Italiji. Vpetost v mednarodne organizacije je
podjetje in stroko do današnjih dni obdržalo v tesnem stiku z najboljšimi evropskimi podjetji.
Slika 9: Obstoječi in predvideni daljnovodi 400 in 220 kV

Vir: Jamšek, 2005
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Trg z električno energijo je prinesel številne novosti v panogo in je omogočil odjemalcem
prosto izbiro dobavitelja. Omrežje, ki sedaj deluje v razmerah odprtega trga z električno
energijo je bilo zgrajeno v monopolnem okolju. Zaradi zastarelega omrežja, povečevanja
odjema in tranzitov je bilo v zadnjih desetih letih veliko sredstev vloženih v obnovo naprav,
kar je tudi omogočilo delovanje trga. Učinkovito in stabilno delovanje trga pa bo možno, ko
bo zgrajenih dovolj prenosnih povezav in ko bo ustrezen presežek proizvodnje tudi v
Sloveniji. Slika 9 prikazuje obstoječe in predvideno prenosno omrežje 220 in 400 kV. V
skladu z zahtevami Evropske unije in zaradi potreb lastnega razvoja je bil izdelan razvojni
načrt, ki se vsaki dve leti obnavlja. Zadnji je bil izdelan v januarju 2005. Načrt predvideva
obnovo dotrajanih naprav in ojačanje hrbtenice prenosnega omrežja z izgradnjo treh novih
400 kV daljnovodov. Prva prioriteta je notranja povezava na relaciji Beričevo – Krško, nato
pa sledi mednarodna povezava Cirkovce - Pince proti Madžarski in Okroglo - Udine Ovest
proti Italiji.
V okviru skupine Eles delujejo kot koncernsko odvisne družbe Eles Gen, Borzen,
Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije (krajše ICES) in Talum, v skupino pa
spadajo še podjetja Stelkom, Eldom ter Informatika. Na sliki 10 je prikazan koncern Eles z
lastniškimi deleži v omenjenih družbah. Konec leta 2005 je Vlada RS prenesla lastništvo
podjetja Eles Gen na državo, tako da to sedaj ni več v sestavi koncerna.
Slika 10: Koncern Eles in lastniški deleži Elesa v posameznih odvisnih družbah v letu
2005
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Vir: Jamšek, 2005
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ICES

ICES je januarja 2005 začel delovati kot samostojen zavod v stoodstotni Elesovi lasti, prej pa
je bil to sektor v okviru podjetja. Trženje telekomunikacij od sredine leta 2004 opravlja
družba Elektro.TK, ki se je kasneje preimenovala v Stelkom.
Matično podjetje je bilo do leta 2005 razdeljeno na štiri sektorje in dve gospodarski javni
službi, torej pet ločenih bilančnih enot: Prenos električne energije (krajše PEE), Upravljanje s
prenosnim omrežjem (krajše UPO), Sektor za telekomunikacije, ICES ter Upravo in upravne
dejavnosti. Lahko bi jih imenovali strateške poslovne enote (krajše SPE), vendar se je v
podjetju uveljavil izraz dejavnosti. V tem delu bom uporabljal izraz poslovno področje v
povezavi strateškega poslovnega področja s strategijo. Med posameznimi dejavnostmi so bile
podpisane interne pogodbe. Na osnovi vladne uredbe (Uredba o načinu izvajanja gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, 2004)
opravlja od leta 2005 dalje Eles gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega
omrežja. Upravljanje s prenosnim omrežjem in Prenos električne energije sta še vedno ločeni
poslovni področji, ICES je izločen, telekomunikacije pa nimajo več trženja. Poenostavljena
organizacijska shema podjetja Eles je prikazana na sliki 11.
Slika 11: Organizacijska shema Elesa v letu 2004
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Vir: Eles - Letno poročilo 2004, 2005
Prenos električne energije je največja organizacijska enota, saj ima zaposlenih polovico
delavcev Elesa. Organizacijska shema tega poslovnega področja obsega pet služb in štiri
dislocirane enote. Razvoj prenosnega omrežja je organiziran v posebni službi, ki izdeluje
načrt razvoja ter razvija nove informacijske tehnologije in metode dela, ki omogočajo
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napredek in stik podjetja z najboljšimi v panogi. Investicije so projektno organizirane, vodijo
pa se v posebni službi Investicijski projekti. Za umeščanje v prostor skrbi Služba za pripravo
gradenj. Vzdrževanje je najobsežnejši del Prenosa električne energije. Ekipe za vzdrževanje
daljnovodov in razdelilnih transformatorskih postaj so organizirane v štirih enotah. Za
logistiko skrbi Služba za pripravo del. Služba za nadzor izvaja nadzor nad gradnjo, strokovno
tehnične preglede novo zgrajenih objektov ter izdaja soglasja za posege v bližino naprav v
lasti Elesa. Organizacijska shema PEE je prikazana na sliki 12.
Slika 12: Organizacijska shema Prenosa električne energije v letu 2004
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Vir: Sistemizacija delovnih mest ELES, 2004.
Pomembna strukturna lastnost Prenosa električne energije je projektno-matrična organizacija,
saj izvaja od 50 do 70 projektov letno. Še vedno imajo prevladujočo vlogo poslovnofunkcijski oddelki v obliki linijskih teritorialnih enot ali štabnih služb, vendar se vedno bolj
uveljavlja projektni pristop. Za podporo projektnemu vodenju skrbi projektna pisarna (Hrast,
2002, str. 77). Z naraščanjem obsega investicij se je pomen projektnega vodenja še povečal,
veliko pa je bilo vloženo tudi v izobraževanje delavcev za projektno vodenje.
Prenosno podjetje se še ni znebilo kulture velikega državnega podjetja. Procesi se odvijajo
počasi, vanje je vključeno veliko ljudi in pot do odločitve je dolgotrajna. Novosti, ki prihajajo
v panogo, sicer prinašajo spremembe, ki pa vedno znova trčijo ob ustaljene navade,
izoblikovane v preteklosti. Podjetje je nastalo iz treh proizvodno prenosnih podjetij, kar se še
vedno pozna pri delovnih navadah posameznih enot na področju vzdrževanja. Enotnejši in
racionalnejši pristop k delu se uvaja s pomočjo sistema za podporo vzdrževanju, ki pa po
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drugi strani zahteva več pisarniškega dela. Na področju investicij je sodoben projektni pristop
že zaživel.
V procesu reorganizacije sta bili ustanovljeni dve gospodarski javni službi, ki sta podjetje
razdelili na dva dela. Ločitev je sčasoma postajala vse globlja, tako da sta sedaj v podjetju
prisotni dve kulturi. Prenos električne energije je izoblikoval kulturo vezano na skrb za
naprave, zato je kultura razvojno in dolgoročno naravnana. Upravljanje s prenosnim
omrežjem ima kulturo hitrega odzivanja na trenutne spremembe že zaradi načina dela, ki je
vezano na obvladovanje prenosnega sistema v realnem času. Zelo težko bo oblikovati enotno
kulturo sistemskega operaterja prenosa. Zaradi različnih potreb delovnih procesov bi bilo
narobe, če bi ena od teh prevladala.
Človeški viri uresničujejo strategije, zato se morajo managerji resno lotiti upravljanja z njimi.
Podjetje s petsto zaposlenimi, kjer prevladuje visoko izobražen kader, ima velik potencial, ki
ga je potrebno ustrezno izkoristiti. Tudi v državnem podjetju je potrebno uvajati različne
mehanizme za stimulacijo zaposlenih. Možnost izobraževanja in napredovanja sta poleg
večjega obsega stimulacije pomembna mehanizma za spodbudo. Slog vodenja tudi lahko
izkoristi dodatne možnosti zaposlenih ali pa jih zatre. Človeški viri bodo podrobneje
analizirani v poglavju 3.4.2.

3.4

Analiza poslovanja

Od dveh možnih pristopov k spremljanju in ocenjevanju poslovanja sem izbral tistega, ki
sledi odvijanju reprodukcijskega procesa in začne z analizo poslovnih prvin (osnovnih
sredstev ter zaposlenih), nadaljuje z analizo poslovnih funkcij (poleg financ kot povezovalne
funkcije sem izbral še proizvodno funkcijo zaradi analize stroškov) in zaključi z analizo
poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja. Kjer bo mogoče, bom primerjal podatke na
ravni podjetja in Prenosa električne energije. Vse vrednosti v tabelah so izražene v milijonih
tolarjev. Med primerjavo posameznih let je upoštevan vpliv inflacije. Vse vrednosti so
preračunane na stalne cene konec leta 2004. Kazalniki so povzeti iz poslovnih poročil
podjetja.

3.4.1

Analiza sredstev

Sredstva predstavljajo premoženje podjetja. Sredstva, tako kot obveznosti do virov sredstev,
izkazuje podjetje v bilanci stanja. Več kot 90% sredstev Elesa predstavljajo stalna sredstva,
kar je razvidno iz tabele 7. Najvišja vrednost sredstev v obravnavanem obdobju je bila v letu

58

2003. Zaradi zmanjšanja stalnih sredstev pa so se v letu 2004 za 1,5% zmanjšala tudi sredstva
podjetja v celoti.
Tabela 7: Obseg (v milijonih SIT) in struktura (v %) sredstev podjetja Eles na dan
31.12 v letih 2002, 2003 in 2004
Element

2002
Vrednost

2003
Vrednost

%

2004
Vrednost

%

Indeks Indeks
03/02 04/03

%

1. Stalna sredstva

127.460

90,7

137.769

91,2

135.425

91,0

108,1

98,3

2. Gibljiva sredstva

13.089

9,3

13.323

8,8

13.420

9,0

101,8

100,7

140.549

100,0

151.092

100,0

148.845

100,0

107,5

98,5

Sredstva skupaj

Vir: ELES - Letno poročilo 2003, 2004 in ELES - Letno poročilo 2004, 2005
Obseg in strukturo stalnih sredstev je potrebno predstaviti podrobneje, ker predstavlja daleč
največjo skupino po vrednosti. Iz tabele 8 je razvidno, da so dolgoročne finančne naložbe v
letih 2003 in 2004 imele večji delež kot opredmetena osnovna sredstva, čeprav tudi ta z
vrednostjo 61 milijard SIT v letu 2004 predstavljajo po absolutni vrednosti kar pomemben
del premoženja podjetja. ELES ima relativno velik obseg osnovnih sredstev, saj razpolaga s
celotnim prenosnim omrežjem 400 in 220 kV ter tremi četrtinami prenosnega omrežja 110
kV. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se z leti manjša. Velikost naložb v naprave in
opremo ne ohranja vrednosti, kaj šele, da bi jo povečevalo.
Tabela 8: Obseg (v milijonih SIT) in struktura (v %) stalnih sredstev podjetja Eles na
dan 31.12 v letih 2002, 2003 in 2004
Element
1. Neopredmetena
dolgoročna sredstva
2. Opredmetena
osnovna sredstva
3. Dolgoročne
finančne naložbe
Stalna sredstva

2002
Vrednost

2003
Vrednost

%

2004
Vrednost

%

Indeks Indeks
03/02 04/03

%

5.776

4,3

4.955

3,6

5.243

3,9

85,8

105,8

68.935

51,7

63.616

46,2

61.214

45,2

92,3

96,2

58.611

44,0

69.198

50,2

68.968

50,9

118,1

99,7

133.323

100,0

137.769

100,0

135.425

100,0

103,3

98,3

Vir: ELES Letno poročilo 2003, 2004 in ELES Letno poročilo 2004, 2005
Bilanca stanja je narejena tudi za posamezne dejavnosti v podjetju. Vse dolgoročne finančne
naložbe so vodene na nivoju podjetja. Gre za delnice in deleže hčerinskih podjetij, delnice in
deleže pridruženih podjetij in delnice in deleže v drugih podjetjih. Velika večina
opredmetenih osnovnih sredstev je vodena v okviru Prenosa električne energije, ki je lastnik
omrežja. Znaten del opredmetenih osnovnih sredstev, predvsem sekundarnih naprav za
vodenje, meritve in zaščito, vodi dejavnost Upravljanja s prenosnim omrežjem. Navedeno je
razvidno iz tabele 9.
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Tabela 9: Obseg (v milijonih SIT) in struktura (v %) stalnih sredstev podjetja Eles na
dan 31.12. 2004 po dejavnostih
Eles
Element

Vred.

1. Neopred.
dolgoročna
sredstva
2. Opred.
osnovna
sredstva
3. Dolgoroč.
finančne
naložbe
Stalna
sredstva

%

Uprav.d.

UPO

PEE

Vred.

Vred. %

Vred.

%

%

5.243

3,9

107

0,2 3.015

32,5

61.214

45,2

1.527

2,2 6.273

67,5 51.534

68.968

50,9 68.968

97,7

0

1.261

0,0

TK

ICES

Vred. %

V. %

2,4

59

97,6 1.869

0

0,0

0

3,1

0

0,0

96,9 11 100,0

0,0

0

0,0

135.425 100,0 70.602 100,0 9.288 100,0 52.795 100,0 1.928 100,0 11 100,0

Vir: Letno poročilo Elektro-Slovenija, d.o.o. v letu 2004, 2005
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila v letu 2002 61,1% (Računovodsko poročilo z
razkritji 2002, 2003). V letu 2004 je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev znašala 62%
(ELES Letno poročilo 2004, 2005)

3.4.2

Analiza kadrovske funkcije

Slika 13: Gibanje števila zaposlenih za ELES od ustanovitve v letu 1991 do leta 2004
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Vir: Letno poročilo Elektro-Slovenija v letu 2003, 2004 in Letno poročilo Elektro-Slovenija v
letu 2004, 2005
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Za uspešno obvladovanje problemov v podjetju so potrebni ljudje. V regulirani panogi se
poznajo učinki zmanjševanja stroškov tudi pri zmanjševanju števila zaposlenih, več pa se
vlaga v izobraževanje in izboljševanje kakovosti delovne sile. Naraščanje števila zaposlenih v
Elesu do uveljavitve novega Energetskega zakona je razvidno iz slike 13, prav tako tudi
učinek reguliranja panoge in posledično padanje števila zaposlenih po letu 1999.
Konec leta 2004 je bilo število zaposlenih v Elesu najnižje v zadnjih desetih letih. V Prenosu
električne energije je število zaposlenih najbolj padlo v letu 2003 (glej tabelo 10).
Tabela 10: Gibanje števila zaposlenih med leti 2000 in 2004 za Eles in PEE
2002

2003

2004

Indeks 03/02

Indeks 04/03

Število zaposlenih ELES

509

493

481

96,9

97,6

Število zaposlenih PEE

250

242

241

96,8

99,6

Vir: Letna poročila Elektro-Slovenija in Poročila o delu PEE
Zadnji dve leti je bilo malo nadomeščanja zaposlenih, ki so odšli iz podjetja. Največ prihodov
je bilo v letu 2002, največ odhodov pa v letu 2003. S pomočjo bilance gibanja zaposlenih
lahko izračunam fluktuacijo zaposlenih v podjetju. Bruto stopnja fluktuacije je razvidna iz
tabele 11.
Tabela 11: Fluktuacija kadrov med leti 2002 in 2004 za Eles in PEE
2002

Element

2003

2004

Indeks
Indeks
03/02
04/03
ELES PEE ELES PEE ELES PEE ELES PEE ELES PEE

1. Prihodi v obdobju

27

7

10

6

10

5

2. Odhodi v obdobju

16

7

26

15

22

5

3. Bruto št. zamenjav
(1+2)
4. Povprečno št.
zaposlenih
Stopnja bruto fluktuacije
(3/4)*100

37,0

85,7

100,0 83,3

162,5 214,3

84,6 33,3

43

36

32

83,7

88,9

512

503

487

98,2

96,8

8,40

7,16

6,57

85,2

91,8

Vir: Letna poročila Elektro-Slovenija ter Poročila o delu PEE za leta 2002, 2003 in 2004
V času visoko zmogljivih tehnologij je znanje zaposlenih največja konkurenčna prednost
podjetij. Leta 2004 je bilo v Elesu za dodatno izobraževanje in študij porabljeno 83,5
milijona tolarjev (ELES Letno poročilo, 2004). Najpogostejše teme seminarjev so se nanašale
na kakovost, zakonodajo ter upravljanje človeških virov. Veliko je bilo tudi udeležbe na
številnih strokovnih konferencah. Konec leta 2004 je imelo 64 zaposlenih sklenjene pogodbe
za študij ob delu na različnih zahtevnostnih stopnjah, dvajset pa jih je v letu 2004 študij
uspešno končalo. Izobrazbena struktura zaposlenih se stalno izboljšuje, tako da ima v Elesu
že več kot polovica zaposlenih višjo ali visoko izobrazbo. V Prenosu električne energije je
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izobrazbena struktura drugačna. Zaradi narave dela prevladuje srednješolski kader. V zadnjih
letih je veliko zaposlenih končalo razne strokovne izobraževalne programe. Izobrazbena
struktura podjetja in dejavnosti je razvidna iz slike 14.
Slika 14: Izobrazbena struktura v letu 2004 za Eles in PEE
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Vir: ELES Letno poročilo 2004, 2005 in Poročilo o delu PEE 2004, 2005
Število bolniških odsotnosti se povečuje in je bilo leta 2004 najvišje v zadnjih šestih letih.
Izgubljenih je bilo 5,14% delovnih dni, kar je že blizu slovenskega povprečja.

3.4.3

Analiza finančne funkcije

Finančna funkcija je ena izmed temeljnih poslovnih funkcij v podjetju, saj je prepletena z
vsemi ostalimi. V financiranju se posredno odraža tudi poslovanje podjetja. Finančna
funkcija bo obdelana s kazalniki, ki so podani v tabeli 12. Kazalniki stanja financiranja
kažejo, da se je večina sredstev financirala iz lastnih sredstev. Najvišja stopnja lastniškosti
financiranja je bila v letu 2003 in sicer 93,1% in se je v letu 2004 zmanjšala na 92,8% zaradi
povečanja deleža dolgoročnih rezervacij v financiranju (Računovodsko poročilo z razkritji
2002, 2003 in Računovodsko poročilo z razkritji 2004, 2005). Tega leta je Eles oblikoval
dolgoročne rezervacije za obvladovanje tveganj zaradi možne poravnave odškodnin v
primeru izpada omrežja. Stopnja dolgoročnosti se ni bistveno spreminjala.
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Tabela 12:

Kazalniki stanja financiranja, investiranja in vodoravnega finančnega

ustroja
Element

2002

Stopnja lastniškosti financiranja (%)
Stopnja dolgoročnosti (%)
Stopnja osnovnosti investiranja (%)
Stopnja dolgoročnosti investiranja (%)
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev (%)
Koeficient kapitalske pokritosti osn. sred.
Hitri koeficient
Pospešeni koeficient
Kratkoročni koeficient

92,2
95,1
50,8
90,7
61,1
1,810
0,690
1,820
1,900

2003
93,1
95,1
45,4
91,2
62,6
2,052
0,150
1,752
1,795

2004
92,8
95,4
44,6
91,0
62,0
2,079
0,104
1,896
1,942

Indeks
03/02

Indeks
04/03

101,0
100,0
89,4
100,6
102,5
113,4
21,7
96,3
94,5

99,7
100,3
98,2
99,8
99,0
101,3
69,3
108,2
108,2

Vir: Računovodsko poročilo z razkritji 2002, 2003 in ELES Letno poročilo 2004, 2005
Kazalniki investiranja kažejo strukturo sredstev. Delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih
se je zmanjšal, saj je stopnja osnovnosti investiranja padla s 50,8% v letu 2002 na 45,4% v
letu 2003 ter na 44,6% v letu 2004. To kaže na premajhna vlaganja v osnovna sredstva.
Stopnja dolgoročnosti investiranja se ni bistveno spreminjala. Stopnja odpisanosti se je v letu
2003 povečala, nato pa nekoliko padla. Povečalo se je stanje finančnih naložb, predvsem s
povečanjem naložbe v Elektro.TK in s pripisi deležev na dobičku. V zvezi z vlaganji
finančnih sredstev sta pomembni predvsem smotrnost investiranja in tveganost investicije. Za
vse večje investicije v podjetju so izdelani investicijski programi, s katerimi se ocenjuje
smotrnost investiranja. Za večje projekte je izdelana tudi ocena tveganja. Matrika tveganj za
rekonstrukcijo RTP 110/10 kV Kidričevo v tabeli 13 kaže, da je projekt srednje tvegan, z
zmerno stopnjo negotovosti vendar tudi z veliko stopnjo vpliva nekaterih elementov tveganja.
Za matriko tveganja so določeni elementi tveganja, iz teh pa je izpeljana klasifikacija tveganj
s stopnjo vplivov na projekt in stopnjo negotovosti. Zmerna stopnja negotovosti nastopi
takrat, ko je na razpolago le del potrebnih informacij. Tudi večji projekti daljnovodov so
ocenjeni podobno, vendar z drugačnim vplivom posameznih elementov tveganja. Večino
investicijskih vlaganj v Elesu predstavljajo rekonstrukcije. Povprečna letna vlaganja v
obravnavanih treh letih so znašala 5,2 milijardi SIT.
Tabela 13: Primer matrike tveganj: rekonstrukcija RTP 110/10 kV Kidričevo
Stopnja 3 > 10 mio EUR
vpliva: 2 1 – 10 mio EUR
1 0 – 1 mio EUR

> 1 leto
1 – 12 mes. zamud
< 1 mesec zamud
majhna
zmerna
visoka
Stopnja negotovosti

Vir: Izbrani projekti investicij in rekonstrukcij, 2005
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Sposobnost poplačati v danem trenutku zapadle obveznosti je likvidnost ali plačilna
sposobnost. Ker je v podjetju težko spremljati zapadle obveznosti, se ocenjuje likvidnost s
tremi drugimi kazalniki, ki spadajo v skupino kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja.
Poimenovanje je povzeto po SRS 29 (Slovenski računovodski standardi, 2002): Koeficient
neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), koeficient pospešene
pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) in koeficient kratkoročne pokritosti
kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient). Vrednost hitrega koeficienta (glej tabelo
12) se je konec leta 2003 in 2004 gibala med 0,1 in 0,15, kar kaže na trenutno plačilno
sposobnost podjetja. Vrednost kazalnika je po letu 2002 močno padla zaradi prenosa
likvidnih sredstev na vezane depozite. Vrednost pospešenega koeficienta nad ena kaže, da je
podjetje sposobno tekoče poravnavati svoje obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi
terjatvami. Kratkoročni koeficient je v bližini optimalne vrednosti 2, kar pomeni, da podjetje
nima težav s plačilno sposobnostjo. (ELES Letno poročilo 2003, 2004 in ELES Letno
poročilo 2004, 2005)

3.4.4

Analiza proizvodnje z vidika stroškov

Proizvodnjo se lahko ocenjuje vrednostno z vidika stroškov. Ta pristop je primeren za
regulirano podjetje v sistemu regulacije z zamejeno ceno. Obvladovanje stroškov je v takih
okvirih poslovanja izredno pomembno. Podjetje je sestavljeno iz različnih dejavnosti. Obseg
in struktura stroškov po dejavnostih je razvidna iz tabele 14.
Tabela 14: Obseg (v milijonih SIT) in struktura (v %) stroškov v Elesu v letu 2004
Eles
Element
1. Drugi stroški materiala
2. Druge
storitve
3. Drugi stro.
poslovanja
4. Investicij.
vzdrževanje

Vred.

%

Uprav.dej.

UPO

Vred. %

Vred.

%

PEE

TK

ICES

Vred. %

Vred. %

Vred. %

268

2,3

40

2,5

33

1,2

144

2,3

49

4,4

2

1,8

2.040

17,2

538

34,1

268

9,8

773

12,2

407

36,6

54

49,1

232

2,0

5

0,3

200

7,3

17

0,3

10

0,9

0

0,0

540

4,6

29

1,8

141

5,2

345

5,5

25

2,2

0

0,0

5. Stroški dela 3.573 30,2
761 48,3
6. Amortiza180 11,4
cija
5.004 42,2
7. Drugi
1,6
23
1,5
stroški
193
Skupaj
stroški
11.850 100,0 1.576 100,0

927

33,9 1.553

24,6

287

25,8

45

40,9

1.129

41,3 3.375

53,4

312

28,0

8

7,3

1,8

23

2,1

1

0,9

33

1,2

113

2.731 100,0 6.320 100,0 1.113 100,0

Vir: Letno poročilo Elektro-Slovenija, d.o.o. v letu 2004, 2005
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110 100,0

Več kot polovico stroškov podjetja predstavljajo stroški za delovanje Prenosa električne
energije. Po vrednosti predvsem izstopajo stroški dela, ki v strukturi podjetja predstavljajo
30,2% vseh stroškov ter amortizacija, ki je največji stroškovni element in predstavlja 42,2% v
celotni strukturi. Prenos električne energije ima največji delež amortizacije, tako da v
strukturi dejavnosti predstavlja preko polovice vseh stroškov. Stroški dela v dejavnosti
znašajo 25% vseh stroškov.
Z leti se skupni stroški v podjetju znižujejo. V letu 2003 se je zaradi večjih investicijskih
vlaganj največ zmanjšala vrednost Investicijskega vzdrževanja, največ pa so se povečali
drugi stroški poslovanja, ki pa vrednostno ne pomenijo veliko v skupnih stroških. V letu 2004
so se najbolj zmanjšali drugi stroški, za 0,3% pa tudi druge storitve. Tudi v tem letu so se
največ povečali drugi stroški poslovanja in sicer za 50%. Stroški dela so se iz leta 2002 do
2003 nekoliko povečali kljub zmanjšanju števila zaposlenih, nato pa so ostali na isti ravni
(glej tabelo 15).
Tabela 15: Obseg (v milijonih SIT) in struktura (v %) stroškov v podjetju Eles v letih
2002 do 2004
Element
1. Drugi stroški
materiala
2. Druge storitve
3. Drugi stroški
poslovanja
4. Investicijsko
vzdrževanje
5. Stroški dela
6. Amortizacija
7. Drugi stroški
Skupaj stroški

2002
Vrednost

2003
Vrednost %

%

2004
Vrednost %

Indeks Indeks
03/02
04/03

226

1,8

254

2,1

268

2,3

112,5

105,5

2.133

16,6

2.046

16,8

2.040

17,2

95,9

99,7

34

0,3

155

1,3

232

2,0

454,7

150,1

1.098

8,5

520

4,3

540

4,6

47,3

103,9

3.573 30,2
5.004 42,2
193
1,6
11.850 100,0

103,8
98,8
71,5
94,4

100,4
101,4
28,4
97,6

3.430 26,7
4.995 38,8
951
7,4
12.867 100,0

3.559 29,3
4.934 40,6
680
5,6
12.147 100,0

Vir: Letno poročilo Elektro-Slovenija v letu 2003, 2004 in Letno poročilo Elektro-Slovenija v
letu 2004, 2005

3.4.5

Analiza poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja

Uspeh poslovanja je poslovni izid. Podjetje je v zadnjih treh letih poslovalo z dobičkom,
čeprav se je ta z leti manjšal. Dobiček je znašal v letu 2004 1,7 milijarde SIT, leto pred tem
pa 3,7 milijarde SIT. Najboljši poslovni izid je podjetje izkazalo v letu 2002, ko je znašal 7,1
milijarde SIT. Uspešnost poslovanja bom analiziral z različnimi kazalniki (glej tabelo 16).
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Tabela 16:

Kazalniki podjetja
Element

2002

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

1,020
0,064

2003
1,097
0,030

2004
1,041
0,012

Indeks
03/02

Indeks
04/03

107,5
46,9

94,9
40,0

Vir: Računovodsko poročilo z razkritji 2002, 2003 in ELES Letno poročilo 2004, 2005
Rentabilnost je temeljno načelo gospodarjenja, po katerem se ravna podjetje (Rozman, 1995,
str. 92). Za lastnika kapitala je zanimivo razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom, ki
nam da kazalnik rentabilnosti (dobičkonosnosti) kapitala.
Ekonomičnost je opredeljena kot razmerje med prihodki in odhodki (Pučko, Rozman, 1996,
str. 278). Ta kazalnik kaže trošenje poslovnih prvin. Podjetje posluje uspešno, kadar je
kazalnik ekonomičnosti (gospodarnosti) večji od ena. V primeru, da je kazalnik manjši od
ena ima podjetje izgubo in ne posluje uspešno.
Podjetje je izkazalo dobiček, ki pa se z leti manjša. Razlog za velik dobiček v letu 2002 je v
precej večjih izrednih prihodkih. Dobiček iz rednega poslovanja je bil v letu 2003 večji kot v
letu 2002. V letu 2004 je bil dobiček manjši zaradi oblikovanja rezervacij za obvladovanje
tveganj.To je povzročilo manjšanje vrednosti kazalnikov rentabilnosti. Za primerjavo: 100
tolarja vloženega kapitala je v letu 2002 prineslo 6,4 tolarja dobička, v letu 2004 pa le 1,2
tolarja. Podjetje je v vseh treh letih poslovalo uspešno, ker je ekonomičnost večja od 1, ter s
tem doseglo temeljni cilj poslovanja. Ekonomičnost se je z leti zelo malo spremenila.

3.5

Vizija in poslanstvo

3.5.1

Vizija

Podjetje Eles ima v različnih dokumentih in na internetni strani objavljene različne vizije.
Potrebno bi bilo poenotenje oziroma definiranje nove vizije. Pravi čas za to je zamenjava
direktorja podjetja, ki se je zgodila v oktobru 2005, ker je prva naloga novega direktorja
postavitev vizije podjetja. Sedanje vizije v različnih dokumentih so:
• Vizija podjetja: Eles sprejema odgovornost energetske hrbtenice v Republiki Sloveniji
in bo to vlogo še okrepil (Eles Letno poročilo 2004, 2005).
•

Vizija podjetja Eles je organizirati procese in projekte v Elesu tako, da bomo
izpolnjevali naše poslanstvo na najbolj ekonomičen in učinkovit način (Poslovnik
kakovosti, 2004).
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•

Vizija podjetja Eles je organizirati in usposobiti koncern Eles v sistem, ki bo v polni
meri kos izzivom, ki jih prinašajo tržne zakonitosti in konkurenčno okolje združene
Evrope (Vizija in poslanstvo ELES, 2005).

Glede na navedeno v poglavju 2.3.5 Vizija in poslanstvo in različne zapise bi lahko bila vizija
Elesa v bodoče:
• Prenos električne energije bomo v tržnem okolju izvajali na ekonomičen in učinkovit
način, primerljiv z evropskimi prenosnimi podjetji. Eles bo v petih letih postal
prepoznavno evropsko prenosno podjetje, ki bo imelo boljšo kakovost storitev od
evropske konkurence.

3.5.2

Poslanstvo

Za poslanstvo Elesa velja podobno kot za vizijo. V različnih dokumentih je različno
definirano, čeprav ohranja povsod osnovno misel iz Letnega poročila. Poslanstva v različnih
dokumentih:
•

Poslanstvo podjetja: Odjemalcem zagotavljati zanesljiv, kakovosten in nepristranski
prenos električne energije (Eles Letno poročilo 2004, 2005).

•

Poslanstvo družbe Eles, d.o.o. izhaja iz Energetskega zakona in se glasi: s skrbnim
razvojem, gradnjo in vzdrževanjem prenosnega omrežja, zagotavljanjem sistemskih
storitev, varnega in zanesljivega obratovanja zagotoviti vsem odjemalcem kakovosten
in nepristranski prenos električne energije. (Poslovnik kakovosti, 2004).

•

Poslanstvo podjetja je, da s skrbnim razvojem, gradnjo in vzdrževanjem prenosnega
omrežja, zagotavljanjem sistemskih storitev, varnega in zanesljivega obratovanja
zagotovi vsem dobaviteljem in odjemalcem nepristranski, kakovosten prenos
električne energije. Eles s svojimi odvisnimi družbami dopolnjuje temeljni program,
dobaviteljem in odjemalcem električne energije omogoča trgovanje na borzi ter
ponuja kakovostne storitve s področja trgovanja z električno energijo, prodajo
telekomunikacijskih

storitev

in

funkcionalnega

izobraževanja

zaposlenih

v

elektrogospodarskih podjetjih Slovenije (Vizija in poslanstvo ELES, 2005).
Glede na zahteve, ki jih mora opis poslanstva vsebovati, je zadnji opis še najbolj ustrezen in
ga je smiselno uporabljati kot osnovo za razvijanje strategij.
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4 CELOVITO OCENJEVANJE PODJETJA ELEKTRO-SLOVENIJA
4.1
4.1.1

SWOT analiza podjetja in poslovnega področja
Prednosti in slabosti

Analizo sem izdelal na osnovi anketiranja vodstvenega tima podjetja in poslovnega področja.
Anketa je bila izvedena med člani kolegija Elesa in člani kolegija PEE v začetku poletja
2005. Anketni list je vseboval pet podstruktur z določenim številom sestavin, enako za raven
podjetja in poslovnega področja. Razlika je bila le v navodilih, ker so člani kolegija Eles
ocenjevali prispevek posamezne sestavine k poslovni uspešnost podjetja, člani kolegija PEE
pa prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti oziroma poslovnega področja. Anketna lista sta
prikazana v prilogah (glej prilogo B in C).
Za ocenjevanje posamezne sestavine je bila uporabljena pet stopenjska Likertova lestvica.
Možno je bilo oceniti v razponu od zelo velikega prispevka do zanemarljivega prispevka k
poslovni uspešnosti. Za boljšo predstavo je bila dodana tudi številčna ocena od 5 (zelo velik
prispevek) do 1 (zanemarljiv prispevek). Anketiranje je bilo anonimno. Na nivoju podjetja je
bilo anketiranih sedem od devetih članov, na nivoju poslovnega področja pa sedem od
desetih. Ostali so bili službeno odsotni ali na dopustu. Rezultati ankete kolegija Eles so
prikazani v tabeli 3 v prilogi A, rezultati kolegija PEE pa v tabela 4 v prilogi A.
Predpostavljena je bila enaka utež posameznih sestavin, zato nisem množil ocen z utežjo. V
tabeli 3 v prilogi A so od V1 do V7 označeni vprašalniki za vodilno ekipo Elesa, v tabeli 4
prilogi A pa od P1 do P7 vprašalniki za vodilno ekipo Prenosa električne energije.
Ocenjeno je bilo pet podstruktur: tehnološka podstruktura, podstruktura financiranja,
raziskovalno-razvojna podstruktura, kadrovska podstruktura in organizacijska podstruktura.
Podstrukture so bile izbrane glede na naravo podjetja. Podstruktur bi lahko bilo več, vendar
so bile izbrane le tiste, na katere lahko vodstvo podjetja najbolj vpliva. Dve pomembnejši
nista bili uvrščeni v ocenjevanje: podstruktura proizvoda zaradi tega, ker gre za regulirano
podjetje in o proizvodu v veliki meri odloča regulator in ministrstvo, podstruktura trženja pa
zaradi tega, ker v podjetju ne obstaja.
Za oceno posamezne sestavine je bil izbran modus ocen s posameznih anketnih listov, torej
ocena z največjo frekvenco ponavljanja, za oceno posamezne podstrukture pa modus ocene
posameznih sestavin. V primeru dveh enakih modusov je bila izbrana tista ocena, ki je bila
bližje aritmetični sredini ocen.
Pri tehnološki podstrukturi sem ocenjeval:
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•
•

kakovost in stanje naprav,
stopnjo avtomatizacije naprav,

•

razpoložljivost naprav in sistema,

•

starost naprav,

•

kakovost in razpoložljivost delovne sile,

•
•

kakovost logističnih sistemov,
raven produktivnosti,

•

kakovost nabavne službe,

•

opremljenost z informacijsko tehnologijo.

Veliko število sestavin te podstrukture je izbrano zaradi pomena, ki ga ima tehnologija v
prenosnem podjetju. Večina članov kolegija ima tehnično izobrazbo in tudi dobro pozna
posamezne sestavine.
Na nivoju podjetja in na nivoju poslovnega področja je bila ocena enaka. Tehnološka
podstruktura ima velik prispevek k poslovni uspešnosti podjetja in poslovnega področja. Na
obeh nivojih je bila najvišje ocenjena sestavina Razpoložljivost naprav in sistema, na nivoju
dejavnosti pa še Kakovost in stanje naprav. Relativno slabo ocenjene so bile sestavine Starost
naprav, Raven produktivnosti in Kakovost nabavne službe. Nekoliko boljšo povprečno oceno
te podstrukture ima PEE.
Pri podstrukturi financiranja sem ocenjeval:
•

razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev,

•

plačilno sposobnost,

•

obračanje sredstev,

•
•

obseg sredstev za financiranje naložb,
obvladovanje finančnih tveganj.

Podstruktura financiranja je zelo pomembna in se prepleta z vsemi ostalimi. Izbrane so bile
sestavine, ki so že po imenu lažje razumljive tudi za tehnično izobražen vodilni kader. Ta
podstruktura ima zelo velik prispevek k poslovni uspešnosti podjetja, čeprav so se posamezne
ocene precej razlikovale. Najbolje so bile ocenjene sestavine Plačilna sposobnost in Obseg
sredstev za financiranje naložb. Najslabše pa Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev in
Obvladovanje finančnih tveganj. Obračanje sredstev je imelo najmanjši standardni odklon,
kar pomeni, da so ocene te sestavine najmanj odstopale. Na nivoju poslovnega področja je
bila sestavina Obseg sredstev za financiranje naložb ocenjena z velikim prispevkom k
poslovni uspešnosti, Obračanje sredstev s srednjim, Obvladovanje finančnih tveganj pa z
majhnim, kar je tudi ena od dveh najnižjih ocen v anketi. Sestavini Razmerje med tujimi in
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lastnimi viri sredstev ter Obvladovanje finančnih tveganj sta imeli precej veliko odstopanje.
Povprečna ocena podstrukture financiranja je bila precej boljša na nivoju podjetja.
Pri razvojno-raziskovalni podstrukturi sem ocenjeval:
•

raziskovalno-razvojne kadre,

•
•

raven opremljenosti z ustrezno strojno in programsko opremo,
rezultate razvoja (analize, načrt razvoja, študije),

•

vlaganja v razvoj.

Ta podstruktura je bila popolnoma enako ocenjena na nivoju podjetja in na nivoju poslovnega
področja, brez odstopanja med sestavinami. Ima velik prispevek k poslovni uspešnosti po
vseh sestavinah. Le povprečna ocena podstrukture je nekoliko večja na poslovnem področju.
Pri tej podstrukturi sem ocenjeval:
•

kakovost vodstva,

•
•

kakovost delovne sile,
fluktuacijo kadra,

•

izobrazbeno strukturo,

•

starostno strukturo,

•

možnost izobraževanja,

•

možnost napredovanja.

Kadrovska podstruktura ima velik prispevek k poslovni uspešnosti podjetja. Na nivoju
podjetja je bila le sestavina Fluktuacija kadra nekoliko slabše ocenjena. Majhno odstopanje
sta imeli sestavini Kakovost delovne sile in Možnost izobraževanja. Na nivoju poslovnega
področja je bila ta podstruktura najslabše ocenjena, saj ima srednji prispevek k poslovni
uspešnosti. Sestavina Fluktuacija kadra je bila najslabše ocenjena in sicer z majhnim
prispevkom. S srednjim prispevkom so bile ocenjene sestavine Izobrazbena struktura,
Starostna struktura in Možnost napredovanja. Majhno odstopanje sta imeli sestavini
Kakovost vodstva in Možnost napredovanja. Višja povprečna ocena je bila dosežena na
nivoju podjetja.
Pri organizacijski podstrukturi sem ocenjeval:
•

jasnost organizacijske strukture,

•

stopnjo delegiranja pristojnosti,

•
•

sistem kakovosti,
sistem nagrajevanja,

•

slog vodenja,
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•
•

naravo organizacijske kulture,
sisteme komuniciranja,

•

sposobnost za dogovarjanje z okoljem.

To je bila najslabše ocenjena podstruktura na nivoju podjetja. Ima samo srednji prispevek k
poslovni uspešnosti, enako tudi sestavine Stopnja delegiranja pristojnosti, Sistem kakovosti,
Sistem nagrajevanja in Narava organizacijske kulture. Le Sposobnost za dogovarjanje z
okoljem ima zelo velik prispevek k poslovni uspešnosti podjetja vendar tudi največje
odstopanje ocen. Najmanjše odstopanje je pri Slogu vodenja in Naravi organizacijske kulture.
Na nivoju poslovnega področja je najbolje ocenjena sestavina Jasnost organizacijske
strukture, najslabše pa Sistem nagrajevanja. Prva ima največje odstopanje, druga pa majhno.
Veliko odstopanje ima tudi Sistem kakovosti, najmanjše pa Slog vodenja. Podstruktura ima
velik prispevek k poslovni uspešnosti. Povprečna ocena je v poslovnem področju višja kot v
podjetju.
Rezultati ankete za podjetje so prikazani v profilu prednosti in slabosti podjetja Eles na sliki
15. Ocena 5 pomeni zelo velik prispevek k poslovni uspešnosti, 4 velik, 3 pa srednji. Jasno je
razvidno, da ima Podstruktura financiranja zelo velik vpliv na poslovno uspešnost podjetja,
organizacijska podstruktura pa le srednji, kar je najslabša ocena na nivoju podjetja.
Slika 15: Prispevek posameznih podstruktur k poslovni uspešnosti podjetja Eles

Tehnološka podstruktura
5

4

3

Organizacijska podstruktura

2

Podstruktura financiranja

1

Kadrovska podstruktura

Raziskovalno-razvojna podstruktura

5 – Zelo velik prispevek, 4 – Velik prispevek, 3 – Srednji prispevek,
2 – Majhen prispevek, 1 – Zanemarljiv prispevek
Vir: Anketa med člani kolegija Eles
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Na nivoju poslovnega področja Prenosa električne energije izstopa le slabše ocenjena
kadrovska podstruktura, kar je razvidno tudi iz analize v poglavju 3.4.2. Vse ostale
podstrukture imajo velik prispevek k poslovni uspešnosti poslovnega področja, čeprav
nobena nima zelo velikega. Rezultati po podstrukturah so prikazani na profilu prednosti in
slabosti poslovnega področja na sliki 16.
Slika 16: Prispevek posameznih podstruktur k poslovni uspešnosti poslovnega področja
Prenosa električne energije

Tehnološka podstruktura
5

4

3

Organizacijska podstruktura

2

Podstruktura financiranja

1

Raziskovalno-razvojna
podstruktura

Kadrovska podstruktura

5 – Zelo velik prispevek, 4 – Velik prispevek, 3 – Srednji prispevek,
2 – Majhen prispevek, 1 – Zanemarljiv prispevek
Vir: Anketa med člani kolegija PEE

4.1.2

Priložnosti in nevarnosti

Profil priložnosti in nevarnosti je možno ravno tako izdelati glede na posamezne podstrukture
podjetja in njihove sestavine, vendar je potrebno pri tem upoštevali, kakšna se pri tem kaže
prihodnja stopnja poslovne priložnosti in nevarnosti (Pučko, 1996, str. 140). Osnova za
ocenjevanje bo ocena prednosti in slabosti ter gospodarski, tehnološki, politični in drug
razvoj v bodoče, ki lahko vpliva na poslovno uspešnost podjetja. Bistven pri oceni priložnosti
in nevarnosti je vpliv okolja.
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Posebej sem ocenjeval, če predstavlja posamezna podstruktura poslovno priložnost ali
nevarnost za prihodnjo uspešnost podjetja Eles in poslovnega področja PEE glede na razvoj
okolja.
Za ocenjevanje posamezne sestavine je bila uporabljena pet stopenjska Likertova lestvica.
Možno je bilo oceniti v razponu od velike nevarnosti, preko zmerne nevarnosti, nevtralne
ocene, zmerne priložnosti do velike priložnosti za bodočo poslovno uspešnost. Za izračun je
bila uporabljena številčna ocena od 1 (velika nevarnost) do 5 (velika priložnost). Število 3
pomeni niti priložnost niti nevarnost (nevtralno). Ocena je bila narejena na podlagi osebnih
izkušenj,

razgovorov,

rezultatov

analize

prednosti

in

slabosti

ter

predvidenega

gospodarskega, tehnološkega in političnega razvoja. Rezultati Ocene za Eles in PEE so
prikazani v tabeli 5 v prilogi A. Predpostavljena je bila enaka utež posameznih sestavin.
Ocenjeno je bilo istih pet podstruktur:
1. tehnološka podstruktura,
2. podstruktura financiranja,
3. raziskovalno-razvojna podstruktura,
4. kadrovska podstruktura in
5. organizacijska podstruktura.
Oceno posamezne podstrukture predstavlja modus ocen posameznih sestavin te podstrukture.
V primeru dveh enakih modusov je bila izbrana tista ocena, ki je bila bližje aritmetični
sredini ocen posamezne podstrukture.
Tehnološka podstruktura je za prenosno dejavnost velikega pomena in pomeni tudi velik
izziv za prihodnost. Ocena prednosti in slabosti je izpostavila to podstrukturo kot prednost,
saj je bila ocenjena tako na nivoju podjetja, kot tudi na nivoju poslovnega področja z velikim
vplivom na poslovno uspešnost. Glede na stanje nudi tehnološka podstruktura trdno osnovo
za bodočo poslovno uspešnost.
Bodoča gospodarska rast, povečevanje bruto domačega proizvoda in s tem povezana rast
porabe električne energije zahtevajo novogradnje v omrežju. Realizacija ambicioznega načrta
razvoja omrežja bi odpravila glavno slabost (sestavina Starost naprav), ki je bila odkrita tako
na nivoju podjetja, kot tudi na nivoju poslovnega področja. Kakovost in stanje naprav bi se še
izboljšala (predvsem v dejavnosti), ravno tako Razpoložljivost naprav in sistema, ki pa zaradi
nevarnosti povečanja tranzitov in možnih težav s sistemsko rezervo ne bo ne priložnost ne
nevarnost.
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Regulator zahteva zmanjšanje stroškov in redno poročanje o različnih dejavnostih podjetja.
Uvajanje novih tehnologij izboljšuje opremljenost z informacijsko tehnologijo ter uvaja nove
metode dela, kar omogoča hitrejše prilagajanje izzivom popolnega odprtja trga z električno
energijo po letu 2007, poročanje regulatorju ter zmanjševanje stroškov. Logistični sistemi so
vse pogosteje podprti z informacijsko tehnologijo. Predvsem sistem za podporo vzdrževanju,
ki je v uvajanju, lahko to področje še izboljša. Tudi stopnja avtomatizacije ostaja na visoki
ravni. Zmanjševanje stroškov na področju vzdrževanja je lahko ob povečanem investiranju,
uvajanju novih metod dela in informacijske tehnologije velika priložnost za boljšo kakovost
in stanje naprav.
Kakovost nabavne službe je slabost povezana z organizacijsko podstrukturo in razpršenostjo
te aktivnosti v podjetju. Zaradi povečanja investicij se bo nabava centralizirala. Nabavljale se
bodo večje količine opreme in storitev naenkrat, kar bo sicer prineslo koristi, vendar bo več
pritožb na javnih razpisih zaradi manjše razpršenosti naročil. Več pritožb in ponavljanje
razpisov pa bo pri skupni nabavi za več projektov hkrati pomenilo bistveno zamudo v
postopku graditve. Kakovost nabavne službe bo zaradi tega, ker ni tradicije centralizirane
nabave, pomenila nevarnost. Kakovost delovne sile je povezana s kadrovsko podstrukturo,
predvsem s fluktuacijo in možnostjo izobraževanja. Pričakovana raven produktivnosti se bo
nekoliko povečala zaradi uvajanja novih informacijskih sistemov in metod dela.
Izvajanje načrta razvoja ob velikem tveganju za zmanjšanje omrežnine zaradi odločitve vlade
ali regulatorja bo zelo zahtevno in predstavlja veliko nevarnost za podstrukturo financiranja.
Razmerje med tujimi in lastnimi sredstvi je sedaj neugodno, saj se financirajo vse naložbe
skoraj v celoti iz lastnih sredstev. V bodoče se lahko zgodi ravno obratno, kar bo
predstavljalo veliko breme za regulirano dejavnost. Neustrezne odločitve lastnika (vlade) in
regulatorja lahko v skrbi za obvladovanje inflacije neugodno vplivajo predvsem na razmerje
med tujimi in lastnimi viri sredstev, na obseg sredstev za financiranje naložb in poslabšajo
plačilno sposobnost. V takih razmerah je tudi bolj zahtevno obvladovanje finančnih tveganj.
Na področju raziskovalno-razvojne podstrukture ni pričakovati večjih sprememb razen morda
nekoliko zmanjšanih vlaganj v razvoj glede na začetna, ko se je ta še oblikoval. Glede na to,
da je razvoj organizacijska enota v dejavnosti Prenosa električne energije je ocena za
dejavnost in podjetje enaka. Na Vlaganja v razvoj ima lahko vpliv prevlada kratkoročnega
pogleda na razvoj, ki bi to funkcijo lahko v perspektivi ošibilo.
Politične razmere imajo glede na lastništvo lahko velik vpliv na kakovost vodstva in
povečanje fluktuacije kadra. Zmanjševanje stroškov in števila zaposlenih na področju
vzdrževanja lahko v obliki fluktuacije kadra pomeni nevarnost za področje prenosa, ker gre
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za ljudi s specifičnim znanjem, ki je pridobljeno z izkušnjami in jih ni možno dobiti na
slovenskem trgu z delovno silo. Glede na postopno zmanjševanje števila zaposlenih se lahko
poslabša tudi starostna struktura, predvsem na področju poslovnega področja prenosa.
Možnost izobraževanja pomeni na nivoju podjetja večjo priložnost, ker je glede na
izobrazbeno strukturo na področju prenosa že precej izčrpanih možnosti.
Organizacijska podstruktura na nivoju podjetja se bo že zaradi zakonske zahteve po
oblikovanju sistemskega operaterja prenosa spremenila. Smiselno bo poiskati sinergične
učinke na nekaterih področjih in združevati sorodne aktivnosti, ki so se prej izvajale ločeno.
Možne so tudi rešitve z izločitvijo določenih dejavnosti.
Na poslovnem področju Prenosa električne energije bo potrebno, z začetkom izvajanja več
velikih projektov hkrati, poudariti pomen projektnega vodenja. Do sedaj so na področju
investicijske izgradnje prevladovale rekonstrukcije, ki so predstavljale večje število manjših
projektov. V zadnjem času se je dela združevalo po objektih zato so projekti postali
obsežnejši. Pokazalo se je, da bo pri povečanem obsegu del na velikih investicijah, predvsem
pri mednarodnih daljnovodnih povezavah, potrebno imenovati stalne projektne skupine in
spremeniti način dela, kar bo vplivalo na jasnost organizacijske strukture. Projektni pristop
bo omogočil tudi boljši sistem nagrajevanja, izobraževanja in napredovanja.
Velika priložnost se ponuja pri ozaveščanju javnosti o pomenu električne energije in vlogi
prenosne dejavnosti pri tem. Podjetje mora poskrbeti za boljšo prepoznavnost v javnosti. Na
nivoju Prenosa električne energije pa je pomembno izrabiti priložnost uvajanja novih
pristopov pri umeščanju daljnovodov v prostor.
Na podlagi ocen zbranih v prilogi A, tabela 5, je prikazan profil poslovnih priložnosti in
nevarnosti na sliki 17.
Predpostavil sem enak vpliv posameznih sestavin, zato ni pripisanih uteži. Število 5 pomeni
veliko poslovno priložnost, število 1 pa veliko nevarnost. Bližje kot je vogal poligona
zunanjemu obodu, večjo priložnost predstavlja. Profil podjetja in poslovnega področja je
prikazan na istem diagramu, kjer se jasno kaže, da se poslovne priložnosti in nevarnosti
podjetja in poslovnega področja ujemajo, razen pri kadrovski podstrukturi, ki je za podjetje
večja priložnost. Največja priložnost za podjetje in poslovno področje je organizacijska
podstruktura.
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Slika 17: Profil poslovnih priložnosti in nevarnosti Elesa in Prenosa električne energije
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5 = velika priložnost, 4 = zmerna priložnost, 3 = nevtralno,
2 = zmerna nevarnost, 1 = velika nevarnost
Vir: Lastna ocena

4.2

Povzetek ugotovitev ocenjevanja – SWOT matrika podjetja in poslovnega
področja

Med prednosti uvrstim zunanje dejavnike, ki bodo predvidoma ugodno vplivali na bodočo
poslovno uspešnost, med slabosti pa zunanje dejavnike, ki bodo predvidoma neugodno
vplivali na bodočo poslovno uspešnost. Priložnost ali nevarnost je vzrok, v oklepaju pa so
navedene sestavine, na katere najbolj vpliva. Ocenjevanje prednosti in slabosti ter poslovnih
priložnosti in nevarnosti sem povzel v obliki SWOT matrike, ki je prikazana posebej za
podjetje ELES (glej Tab. 17 na str. 77) in poslovno področje Prenos električne energije (glej
Tab. 18 na str. 78).
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Tabela 17: SWOT matrika podjetja ELES
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLABOSTI

Kakovost in stanje naprav
Razpoložljivost naprav in sistema
Opremljenost
z
informacijsko
tehnologijo
Plačilna sposobnost
Obračanje sredstev
Obseg sredstev za financiranje naložb
Izobrazbena struktura
Možnost izobraževanja
Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRILOŽNOSTI
•
•

•

•

•

Starost naprav
Raven produktivnosti
Kakovost nabavne službe
Razmerje med tujimi in lastnimi viri
sredstev
Obvladovanje finančnih tveganj
Fluktuacija kadra
Stopnja delegiranja pristojnosti
Sistem kakovosti
Sistem nagrajevanja
Narava organizacijske kulture
NEVARNOSTI

Rast porabe električne energije (Starost
naprav)
Zahteve regulatorja po poročanju
(Opremljenost
z
informacijsko
tehnologijo)
Izvajanje velikih projektov (Sistem
nagrajevanja, Možnost zobraževanja,
Možnost napredovanja)
Zahteva po oblikovanju sistemskega
operaterja
prenosa
(Jasnost
organizacijske strukture)
Ozaveščanje
javnosti
o
pomenu
električne energije in vlogi prenosne
dejavnosti pri tem, novi pristopi pri
dogovarjanju z okoljem za graditev
daljnovodov
(Sposobnost
za
dogovarjanje z okoljem, Sistemi
komuniciranja)

•
•

•

•

•

Odpori do potrebnih sprememb (Narava
organizacijske kulture)
Pritožbe na javnih razpisih (Kakovost
nabavne službe, Razpoložljivost naprav
in sistema, Starost naprav)
Zmanjšanje omrežnine (Razmerje med
tujimi in lastnimi viri sredstev, Obseg
sredstev
za
financiranje
naložb,
Obvladovanje finančnih tveganj)
Neobvladovano povečevanje tranzitov
preko Slovenije (Razpoložljivost naprav
in sistema)
Težave pri zagotavljanju sistemske
rezerve (Kakovost nabavne službe,
Razpoložljivost naprav in sistema,
Starost naprav)

Vir: SWOT analiza podjetja in poslovnega področja v poglavju 4.1

77

Tabela 18: SWOT matrika za poslovno področje Prenos električne energije
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLABOSTI

Kakovost in stanje naprav
Razpoložljivost naprav in sistema
Kakovost in razpoložljivost delovne sile
Opremljenost
z
informacijsko
tehnologijo
Obseg sredstev za financiranje naložb
Raven opremljenosti z ustrezno strojno
in programsko opremo
Rezultati razvoja (analize, načrt razvoja,
študije)
Kakovost vodstva
Kakovost delovne sile
Možnost izobraževanja
Jasnost organizacijske strukture
Slog vodenja
Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRILOŽNOSTI
•
•

•

•

•

Starost naprav
Kakovost nabavne službe
Razmerje med tujimi in lastnimi viri
sredstev
Obračanje sredstev
Obvladovanje finančnih tveganj
Fluktuacija kadra
Izobrazbena struktura
Starostna struktura
Možnost napredovanja
Sistem nagrajevanja

NEVARNOSTI

Rast porabe električne energije (Starost
naprav)
Zahteve regulatorja po poročanju
(Opremljenost
z
informacijsko
tehnologijo)
Izvajanje velikih projektov (Sistem
nagrajevanja, Možnost zobraževanja,
Možnost napredovanja, Izobrazbena
struktura,
Jasnost
organizacijske
strukture)
Novi pristopi pri dogovarjanju z okoljem
za graditev daljnovodov (Sposobnost za
dogovarjanje z okoljem)
Zmanjševanje stroškov ob investiranju in
uvajanju novih metod dela (Kakovost in
stanje naprav)

•
•

•

•
•

•

Odpori do potrebnih sprememb (Narava
organizacijske kulture)
Pritožbe na javnih razpisih (Kakovost
nabavne službe, Razpoložljivost naprav
in sistema, Starost naprav)
Zmanjšanje omrežnine (Razmerje med
tujimi in lastnimi viri sredstev, Obseg
sredstev
za
financiranje
naložb,
Obvladovanje finančnih tveganj)
Zmanjševanje stroškov in števila
zaposlenih (Fluktuacija kadra)
Neobvladovano povečevanje tranzitov
preko Slovenije (Razpoložljivost naprav
in sistema, Starost naprav)
Prevlada kratkoročnega pogleda na
razvoj (Razpoložljivost naprav in
sistema, Vlaganja v razvoj)

Vir: SWOT analiza podjetja in poslovnega področja v poglavju 4.1
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5 POSTAVLJANJE STRATEŠKIH PLANSKIH CILJEV
5.1

Strateški planski cilji podjetja oz. sistemskega operaterja prenosnega
omrežja

Za potrebe oblikovanja strategij bom obdelal le en strateški planski cilj. Najpomembnejši
dolgoročni cilj podjetja je uresničitev razvojnega načrta za desetletno obdobje. Načrt razvoja
prenosnega omrežja je podjetje dolžno pripraviti vsaki dve leti. Drugi načrt po uveljavitvi
energetskega zakona obsega obdobje 2005 do 2014 in je zastavljen precej ambiciozno Za
naložbe v desetletnem obdobju predvideva 115 milijard tolarjev (Načrt razvoja prenosnega
omrežja v republiki Sloveniji od leta 2005 do 2014, 2005), torej več kot podvojitev
povprečnih letnih vlaganj v primerjavi s povprečjem vlaganj v letih 2002 do 2004. Za
primerjavo je potrebno navesti, da je dolgoročni plan podjetja za obdobje 1995 do 2005
predvideval 75 milijard naložb v prenosno omrežje (Dolgoročni plan Elesa za obdobje 1995 –
2005, 1995), realizirana pa je bila le dobra polovica. Predvsem obdobje 1995 do 2000 je bilo
razmeroma skromno z investicijskimi vlaganji. Realizacija investicij se je na letnem nivoju
približala planirani šele v letu 2003.
V naslednjih desetih letih naj bi z izgradnjo novih daljnovodnih povezav na najvišjem
napetostnem nivoju okrepili hrbtenico slovenskega prenosnega omrežja, obnovili velik del
omrežja in uvajali najsodobnejšo tehnologijo. Potreba po tako intenzivnem vlaganju v
omrežje je nastala zaradi povezav elektroenergetskih trgov v Evropi in stanja omrežja, ki je
bilo večinoma zgrajeno v 70 in 80 letih prejšnjega stoletja in se mu izteka življenjska doba.
To velja predvsem za visokonapetostno opremo. Ključni objekti razvojnega načrta so
vključeni tudi med prednostne evropske projekte (Trans-European Energy Networks, 2004):
daljnovod med Beričevim in Krškim ter oba meddržavna daljnovoda proti Italiji in
Madžarski. Vsi trije sodijo med prioritete razvojnega načrta. Dinamika naložb v načrtu
razvoja je prikazana na sliki 18, kjer je razviden tudi delež Prenosa električne energije.
Prioritete razvojnega načrta so:
•

obnove obstoječih objektov;

•
•

izgradnja daljnovoda 2x400 kV Beričevo – Krško;
izgradnja daljnovoda 2x400 kV Cirkovce – Pince (H) in RTP 400/110 kV Cirkovce;

•

izgradnja daljnovoda 2x400 kV Okroglo – Udine (I);

•

izgradnja daljnovoda 2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo;

•

dogradnja novih transformacij 400/110 kV, 300 MVA Okroglo in Krško.
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Slika 18: Predvidena vlaganja v prenosno omrežje RS za obdobje 2005 do 2014
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Vir: Načrt razvoja prenosnega omrežja v republiki Sloveniji od leta 2005 do 2014, 2005
Večino vlaganj predstavljajo vlaganja v okviru Prenosa električne energije in sicer na račun
treh prenosnih daljnovodov 400 kV. Ob predvideni dinamiki gradnje so največja vlaganja
predvidena v letu 2008. Za realizacijo tega načrta razvoja se bo moral Eles zadolžiti in najeti
kredite v višini 11,2 milijardi SIT. Na podlagi projekcije prihodka v desetletnem obdobju se
izkaže, da bi Eles z letom 2010 začel poslovati z izgubo, odplačilo glavnice pa bi v letih 2008
in 2009 presegalo milijardo SIT letno (Interna gradiva Elesa, 2005). Glede na odločitev vlade,
da se v naslednjem regulativnem obdobju med leti 2006 in 2008 omrežnina ne povečuje, kot
je prvotno predlagala Agencija za energijo, bo to zagotovo imelo težke posledice za prenosno
podjetje.
Z veliko gotovostjo lahko predvidevam, da bo realizacija investicij manjša od pričakovane,
predvsem zaradi težav pri umeščanju daljnovodov v prostor, kar se dogaja že zadnjih 15 let. S
tem problemom se sooča večina evropskih držav. Pri napovedi za naslednja leta zato
upoštevam že ugotovljen zamik gradnje DV 2x400 kV Beričevo – Krško za eno leto. Pri DV
2x400 kV Cirkovce - Pince znaša nastala zamuda že več kot eno leto. Na podlagi izkušenj in
predvidevanja nadaljnjega poteka umeščanja v prostor ocenjujem, da bo narasla na dve leti.
DV 2x400 kV Okroglo – Udine je še v zgodnji fazi umeščanja v prostor, vendar se že
pojavljajo odpori proti gradnji tako na slovenski kot na italijanski strani. Zamudo ocenjujem
na tri leta. Ob upoštevanju navedenih zamud dobim krivuljo poteka naložb v naslednjem
planskem obdobju, ki upošteva nevtralno podjetniško predvidevanje. Obe krivulji prikazani
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na sliki 19 pokažeta plansko vrzel med njima. Ta se do leta 2008 povečuje in sicer tako, da je
nevtralno podjetniško predvidevanje pod planom, nato se do leta 2011 izmenjujeta, nakar
planska vrzel raste tako, da je nevtralno podjetniško predvidevanje nad planom. Tak razplet
je pričakovan tudi zaradi nuje po investicijah v prenosno omrežje po letu 2007, ko se bo
popolnoma odprl trg z električno energijo, proizvodnja pa ne bo več sledila naraščajoči
porabi.
Slika 19: Planska vrzel investicijskih vlaganj v obdobju 2005 - 2014 za podjetje Eles
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Vir: Lastni izračun.

5.2

Strateški planski cilji Prenosa električne energije

Podobno dobim plansko vrzel za Prenos električne energije, ki je prikazana na sliki 20. Glede
na dejstvo, da je večina investicijskih vlaganj v podjetju zajeta v vlaganjih Prenosa električne
energije je razumljivo, da sta si planski vrzeli podjetja in poslovnega področja zelo podobni.
Odpravljanje razkoraka planske vrzeli oz. planskega razkoraka na nivoju podjetja in
poslovnega področja je pomembna sestavina uspešnih celovitih in poslovnih strategij.
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Slika 20: Planska vrzel investicijskih vlaganj v obdobju 2005 - 2014 za PEE
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Vir: Lastni izračun.
Drug pomemben cilj na nivoju podjetja in poslovnega področja je stalno zniževanje stroškov
delovanja, kar bi omogočilo podjetju poslovanje z dobičkom kljub zamejeni ceni za uporabo
omrežij in predvsem zamrznjeni omrežnini, ki bo ostala vsa tri leta regulativnega obdobja
nespremenjena.
Planske vrzeli za ta segment poslovanja ne bom predstavil, ker še niso narejene dolgoročne
stroškovne projekcije. V prvem triletnem regulativnem obdobju stroški poslovanja niso
padali po pričakovanjih. Glede na visoke cilje bodo skupni stroški naraščali, na zaposlenega
pa padali. Planska vrzel se bo zato zelo verjetno pojavila tudi pri dolgoročni projekciji
stroškov.
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6 RAZVIJANJE

STRATEGIJE

PODJETJA

IN

POSLOVNEGA

PODROČJA
6.1
6.1.1

Razvijanje poslovne strategije Prenosa električne energije
Možne funkcijske strategije razvoja, investicij in vzdrževanja

Za potrebe oblikovanja poslovne strategije Prenosa električne energije bom le na kratko
predstavil možne funkcijske strategije v okviru poslovnega področja. Funkcijske strategije so
oblikovane subjektivno.
Narava funkcij razvoja, investicij in vzdrževanja v okviru Prenosa električne energije je
precej različna. Podjetje do ustanovitve Prenosa električne energije sploh ni imelo pravega
razvoja. Sektor za investicije in Sektor za vzdrževanje sta bila do leta 2000 ločena sektorja, ki
sta se v procesu reorganizacije in prilagoditve zahtevam energetskega zakona združila. Na
novo je bila oblikovana Služba za razvoj.
Možne strategije, ki bi maksimirale učinke resursev podjetja in povezovale funkcijske in
nefunkcijske dejavnosti, so za vsako funkcijo lahko različne. Določiti moram tudi delne cilje,
ki jih posamezna funkcija uresničuje v okviru doseganja ciljev podjetja.
Glede na ambiciozne razvojne načrte lahko ugotovim, da sta za raziskovalno-razvojno
funkcijo možni strategija rasti ali strategija ekonomskega sodelovanja, priključevanja in
združevanja. Menim, da podjetje ne sme izločiti funkcije raziskav in razvoja, zato ta možnost
ni obdelana.
Najprimernejša se zdi strategija rasti s predpostavko, da bi določene storitve opravljali tudi za
ostala podjetja v sistemu, ki trenutno nima skrbnika v razvojnem smislu. V R&R oddelku je
potrebno imeti vsaj 15 zaposlenih raziskovalcev, kar bo v razmerah zamejene cene s strani
lastnika in regulatorja zelo težko doseči, če bo storitev razvoja omejena samo na prenos. Na
vsak način pa bo potrebno zagotavljati razvojno podporo za bodoč razvoj omrežja, uvesti
standardizacijo opreme in uvajati nove tehnologije ter metode dela. Razvijanje orodij za
upravljanje s premoženjem je tudi ena izmed prednostnih nalog razvojnega oddelka, ki se že
izvaja.
Področje investicijske izgradnje in vzdrževanja naprav bi lahko v okviru Prenosa električne
energije uvrstil v tehnološko podstrukturo, vendar jih bom zaradi različne narave dela in tudi
različnih virov financiranja obravnaval ločeno.
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Investicije v prenosno omrežje bodo v naslednjih letih zelo porasle. Predvidenih je kar nekaj
velikih projektov. Tako velikih projektov Eles v zadnjih 15 letih ni izvajal. Do sedaj je bilo
večina rekonstrukcij, investicije v nove naprave pa so predstavljali v glavnem le daljnovodi
110 kV in transformacije 400/110 kV, ki se po obsegu in problematiki ne morejo popolnoma
primerjati z izgradnjo prenosnega daljnovoda 400 kV. Sočasna izgradnja več velikih objektov
zahteva drugačno strategijo in drugačen pristop. Do sedaj je bilo področje investicijske
izgradnje podvrženo istim zahtevam po zniževanju stroškov in števila zaposlenih kot ostala
področja, kar pa v naprej ne bo več priporočljivo.
Področje investicij lahko povečan obseg načrtovanih gradenj ustrezno reši s strategijo rasti,
strategijo ekonomskega sodelovanja, priključevanja in združevanja ali strategijo izločitve.
Strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti za investicijsko dejavnost ni primerna.
Glede na zahteven program izgradnje omrežja je smiselno razmišljati o strategiji rasti. V
okviru te usmeritve je potrebno projektnemu vodenju dati ustrezno mesto.
V bodočnosti lahko ta strategija prerase v strategijo izločitve dejavnosti, če bodo za to
izpolnjeni določeni pogoji. Dejavnost je smiselno izločiti le, če bo po določenem prehodnem
obdobju omogočena konkurenca na področju pridobivanja poslov izgradnje prenosnih
objektov. Slovenski trg je za ustvarjanje konkurence pri tako velikih projektih majhen,
konkurenca je možna le v okviru skupnega evropskega trga. Tu se sedaj zastavlja strateško
vprašanje, če je smiselno izločiti dejavnost investicij in dolgoročno ostati brez ključnih
strokovnjakov za določena področja in nekatere visoke tehnologije. Sedaj so ti strokovnjaki
razdeljeni po podjetju v raznih sektorjih in oddelkih ter pokrivajo vsa pomembnejša
tehnološka in ekonomska področja. Glede na velikost slovenskega elektroenergetskega
sistema in stalno primerjanje s tujimi prenosnimi podjetji, bo v primeru izločitve investicijske
dejavnosti težko obdržati kritično maso strokovnjakov. Problem strokovnjakov v podjetju
lahko reši strategija ekonomskega sodelovanja, priključevanja in združevanja. Ta alternativa
v podjetju še ni bila resno obravnavana, čeprav bi v povezavi z distribucijskimi podjetji lahko
pomenila možno rešitev.
Vzdrževanje je precej drugačno od investicij in razvoja. V preteklosti je bilo prav
vzdrževanje deležno največjega zmanjšanja števila zaposlenih. Na tem področju je bila tudi
izražena največja skrb za zmanjšanje stroškov, saj je glede na naravo dela vzdrževanje
povzročalo največ stroškov v podjetju. S povečanjem rekonstrukcij in posodabljanjem naprav
pa se potreba po nizko kvalificiranem vzdrževalnem kadru zmanjšuje, povečuje pa se potreba
po specializiranih kadrih za posamezne naprave. Glede na obseg omrežja in število naprav bo
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težko zagotoviti celotno paleto specialistov. Odločiti se bo potrebno za določena, ključna
področja, ostale storitve pa kupovati na trgu. Spet je potrebno razmišljati v smeri kritične
mase potrebnega kadra, ki ga je potrebno zadržati v podjetju. To bo vodilo v koncentracijo
vzdrževalnih skupin in povečanje radija delovanja, kar se delno že izvaja.
Za področje vzdrževanja je primerna strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti. Izločitev
vzdrževanja je možna, možno je tudi ekonomsko sodelovanje, priključevanje in združevanje,
vendar veljajo isti pomisleki, kot za področje investicij. Izkušnje iz drugih držav govorijo
proti temu, da bi izločili preveč vzdrževalnih aktivnosti. Že sedaj Eles kupuje vedno več in
več storitev vzdrževanja na trgu. Stremenje za stroškovno učinkovitostjo bo samo od sebe
vodilo k nadaljnjemu izločanju enostavnih opravil, ki jih majhna, tržno usmerjena podjetja
opravljajo bolje od državnega.

6.1.2

Možne strategije poslovnega področja Prenos električne energije

Obstajajo tri temeljne generične strategije:
• strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
•

strategija diferenciacije proizvodov in

•

strategija razvijanja tržne niše.

Strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti je primerna za stabilne panoge, kjer se proizvodi
in storitve malo spreminjajo. Strategije diferenciacije proizvodov ni možno uporabiti zaradi
proizvoda, ki ga monopolnemu prenosnemu podjetju definira zakonodaja. Strategija
razvijanja tržne niše se osredinja na izbrano skupino odjemalcev.

6.1.2.1 Strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti
Za uspešno izvajanje strategije stroškovne učinkovitosti je potrebno:
•

v okviru tehnološke podstrukture:
o vpeljati učinkovite metode dela z višjo stopnjo avtomatizacije,

•

o zmanjšati stroške zalog;
v okviru raziskovalno-razvojne podstrukture:
o raziskovanje vezati na osnovno dejavnost,
o razvijati uporabne tehnologije;

•

v okviru finančne podstrukture:
o zagotoviti finančne vire za večje potrebe po kapitalu,
o zagotoviti dolge dobe vračanja v zvezi z večjimi investicijami;
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•

v okviru organizacijske podstrukture:
o vpeljati učinkovite sisteme kontrole stroškov,
o vpeljati informacijske sisteme za podporo odločanju in procesom,
o postaviti učinkovito organizacijo;

•

v okviru kadrovske podstrukture:
o zagotoviti specializirane kadre za nove tehnologije,
o poslovodni kader izobraziti s poglobljenimi znanji na ključnih strateških področjih
pomembnih za stroškovno učinkovitost.

Stroškovno učinkovitost je potrebno povečevati v vseh funkcijah, da je podjetju omogočeno
čim ugodnejše razmerje med prihodki in odhodki. To je pomembno za izvajanje načrta
razvoja in odpravo planske vrzeli.

6.1.2.2 Strategije na osnovi SWOT matrike
Alternativne strategije bom razvil s pomočjo SWOT matrike. Tak pristop omogoča vodstvu
podjetja, da oblikuje poslovne strategije na podlagi analize prednosti in slabosti ter
priložnosti in nevarnosti. Dobim štiri skupine strategij:
•

SO strategije, ki uporabljajo prednosti za izkoriščanje priložnosti;

•

WO strategije, ki izkoriščajo priložnosti s premagovanjem slabosti;

•
•

ST strategije, ki uporabljajo prednosti in se izognejo nevarnostim;
WT strategije, ki minimizirajo slabosti in se izognejo nevarnostim.

Odprti trg z električno energijo predstavlja bistveno drugačno okolje, kot zaprti državni
elektroenergetski sistemi v preteklosti, ko so čezmejne kapacitete služile le za medsebojno
pomoč. Nove razmere zahtevajo hitro prilagajanje novim razmeram in preračunavanje
možnih razvojev v bodoče. Regulator zahteva poročanje o poslovanju podjetja in doseganju
zastavljenih ciljev. Vsem tem zahtevam je možno ugoditi z uporabo prednosti v
opremljenosti z informacijsko tehnologijo.
Prednost v kakovosti in razpoložljivosti delovne sile se lahko uporabi za realizacijo načrta
razvoja. V tem primeru bi prišlo do prerazporejanja delovne sile iz vzdrževanja v
investicijsko dejavnost, kar bi imelo še druge pozitivne učinke.
Gospodarska rast posledično zahteva rast porabe električne energije. Načrt razvoja je narejen
na osnovi predvidevanj o rasti porabe in zajema tako novogradnje kot obnovo sistema. Rast
porabe se kaže kot priložnost, s katero se lahko izboljša starostno strukturo naprav, ki se je
izkazala kot slabost.
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Nov investicijski cikel predvideva izgradnjo več velikih daljnovodov. Tako obsežne
investicije povsod po svetu pomenijo tudi večja vlaganja v kadre. Izvajanje velikih projektov
je možno tako izkoristiti za premagovanje slabosti kadrovske podstrukture.
Ustrezen slog vodenja v kombinaciji z ostalimi prednostmi lahko zmanjša nevarnost odpora
do sprememb, ki so v podjetju nujne, če želi podjetje uspešno poslovati v spremenjenem
okolju. Odpor do sprememb je lahko usoden za izvajanje sicer nujno potrebnih sprememb.
Nevarnosti zmanjševanja stroškov in števila zaposlenih se je možno izogniti z ustanovitvijo
hčerinskega podjetja za izvajanje investicij. Za tak korak ima podjetje ustrezne vire, ki so
izraženi kot prednosti. Pri predvidenem povečanju investicij je taka poteza lahko uspešna.
Izkušnje z ustanavljanjem hčerinskih podjetij v podjetju Eles že obstajajo, čeprav bi to
predstavljalo izločitev največje skupine zaposlenih doslej. Zaradi predvidenega obsega
bodočih naložb bi se precej spremenili tudi finančni tokovi.
Nevarnosti zmanjšanja omrežnine se je možno preventivno izogniti s trajnim zmanjševanjem
stroškov in povečevanjem učinkovitosti. S tem se pridobi tudi več sredstev v okviru
omrežnine za razvojne projekte, kar bi izboljšalo tudi slabosti na finančnem področju.
Izločitev vzdrževanja v skupno podjetje za vzdrževanje prenosnega in distribucijskih omrežij
bi lahko zmanjšala nekatere slabosti. Podjetje bi se izognilo nevarnostim zmanjšanja
omrežnine ter zmanjševanja stroškov in števila zaposlenih. Pred tem pa bi bilo potrebno
izvesti prerazporeditev kadra za potrebe investicijske izgradnje, kot predvideva ST strategija.
Možna alternativa centralizacije nabave v podjetju je lahko izvajanje nabavnih aktivnosti v
okviru Prenosa električne energije za celo podjetje. S tem bi se v dejavnosti izognili
nevarnosti povečanja števila pritožb na javnih razpisih in minimizirali slabost v kakovosti
nabavne službe. Matriko možnih strategij razvitih na podlagi SWOT matrike prikazuje tabela
(glej Tab. 19 na str. 88).
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Tabela 19: Možne poslovne strategije, ki izhajajo iz SWOT matrike
NOTRANJI
DEJAVNIKI

PREDNOSTI (S)
•

SLABOSTI (W)

Kakovost
razpoložljivost

in

•

Starost naprav

delovne

•

Kakovost

sile
•

službe

Opremljenost

z

•

informacijsko tehnologijo
•

nabavne

Razmerje med tujimi in
lastnimi viri sredstev

Raven opremljenosti z

•

Obračanje sredstev

ustrezno

•

Obvladovanje

strojno

in

programsko opremo

finančnih

tveganj

•

Rezultati razvoja

•

Fluktuacija kadra

•

Kakovost vodstva

•

Izobrazbena struktura

•

Kakovost delovne sile

•

Starostna struktura

•

Možnost izobraževanja

•

Možnost napredovanja

ZUNANJI
DEJAVNIKI

•

Slog vodenja

•

Sistem nagrajevanja

PRILOŽNOSTI (O)

SO STRATEGIJE
• Uporaba
informacijske
tehnologije za
prilagajanje
zahtevam trga in
regulatorja
• Uporaba lastne
delovne sile za
realizacijo načrta
razvoja

•

Rast porabe električne
energije

•

Zahteve regulatorja po
poročanju

•

Izvajanje

velikih

projektov
•

Novi

pristopi

pri

dogovarjanju z okoljem
•

Zmanjševanje stroškov

NEVARNOSTI (T)
•

Odpori

do

potrebnih

•

sprememb
•

Pritožbe

na

javnih

razpisih
•

Zmanjšanje omrežnine

•

Zmanjševanje

stroškov

•

in števila zaposlenih
•

ST STRATEGIJE
Uporabiti ustrezen
slog vodenja za
premagovanje
odpora do potrebnih
sprememb
Ustanoviti hčerinsko
podjetje za izvajanje
investicij

Neobvladano
povečevanje tranzitov

•

Prevlada kratkoročnega
pogleda na razvoj

Vir: SWOT analiza iz poglavja 4.1
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WO STRATEGIJE
• Izkoristiti rast porabe
za izboljšanje
naprav
• Izkoristiti izvajanje
velikih projektov za
izobraževanje,
nagrajevanje in
povečanje možnosti
napredovanja

WT STRATEGIJE
• Zmanjšati stroške,
povečati učinkovitost
in izkoristiti sredstva
iz omrežnine za
izboljšanje finančne
situacije
• Izločiti vzdrževanje
• Nabavo centralizirati
v Prenosu električne
energije

6.2

Možne celovite strategije glede na smer razvoja

Strategija na ravni podjetja mora odgovoriti na vprašanje, s katerimi poslovnimi področji se
bo podjetje ukvarjalo in v kakšnem obsegu. Celovita strategija se mora ukvarjati z
odločitvami o (Pučko, 1996, str. 177):
•

razvoju portfelja strateških poslovnih področij v podjetju,

•

razvijanju povezav med strateškimi poslovnimi enotami in sinergijah med njimi,

•

uravnoteženju tveganj in tokov dobička v okviru podjetja,

•
•

uravnoteženju denarnih tokov v okviru podjetja in
zaželjenih rezultatih podjetja.

Razvoj Elesa je v zadnjih letih že dal odgovor na nekatera od teh vprašanj, čeprav strategija
ni bila javno zapisana. Podjetje je izločilo Izobraževalni center v samostojen zavod. Na
osnovi pobude lastnika je izločilo tudi tržni del telekomunikacij v hčerinsko podjetje, ki ga je
ustanovilo skupaj z distribucijami in HSE.
Izdelan je bil ambiciozen načrt razvoja omrežja, ki se lahko primerja z obdobji izgradnje
omrežja 220 kV v sedemdesetih letih in z izgradnjo omrežja 400 kV v osemdesetih. Podjetje
je vedno poudarjalo željo po uresničitvi tega načrta. Dinamika izgradnje je pogojena
predvsem z višino omrežnine, ki predstavlja vir financiranja investicij. Vprašanje financiranja
investicij se zastavlja zaradi medgeneracijskega nošenja finančnih bremen oskrbe z električno
energijo. Prisotna je namreč ocena, da bi v primeru vgraditve tekočih stroškov in stroškov
financiranja investicij v ceno električne energije trenutno generacijo prekomerno obremenili
na račun prihodnjih generacij (Hrovatin, 1993, str. 217). Zaradi navedenega, sredstva za
financiranje investicij niso nikjer v celoti vgrajena v ceno. Računati je potrebno z različnimi
možnimi odločitvami vlade in regulatorja glede višine omrežnine v bodoče.
Razmerja med strateškimi poslovnimi enotami, predvsem med Prenosom električne energije,
Upravljanjem s prenosnim omrežjem in Sektorjem za telekomunikacije bo potrebno urediti v
okviru zahtev po oblikovanju sistemskega operaterja prenosa. Način ureditve teh razmerij
pogojuje izbrana strategija. Smiselno bi bilo razmisliti o združevanju sorodnih aktivnosti.
Pregled poglavja 3.2.1.2 pove, da se je večina obravnavanih evropskih prenosnih podjetij, ki
imajo javno objavljeno strategijo, odločila za strategijo rasti. Pogosto se omenja še povečanje
učinkovitosti in vlaganja v omrežje (tehnološko podstrukturo). Povečanje učinkovitosti je
bolj povezano s strategijami poslovnih področij in funkcijskimi strategijami.
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Da bi dobil širšo paleto možnih celovitih strategij, bi moral razviti še poslovne strategije
ostalih poslovnih enot. Alternativne strategije bi dobil s pomočjo SWOT analize, vendar bi
moral pred tem to analizo izdelati še za ostale poslovne enote in dopolniti SWOT matriko
podjetja.
Za potrebe magistrskega dela bom nakazal le možne celovite strategije glede na smer razvoja.
Glede na smer razvoja podjetja je mogoče celovite strategije deliti na strategije rasti,
stabilizacije in krčenja.

6.2.1

Strategija rasti

Faza postavljanja strateških planskih ciljev je ugotovila obstoj planske vrzeli pri enem
najpomembnejših planskih ciljev, zato je s tega stališča strategija rasti ustrezna. Na področju
elektroenergetike ni pričakovati stagnacije, saj napovedi govorijo o gospodarski rasti in rasti
BDP, ki ima tesno korelacijo s porabo električne energije. To pomeni v razmerah odprtega
trga tudi povečan prenos električne energije. Tudi s tega stališča je primerna strategija rasti.
Obstaja osem osnovnih strategij razvoja podjetja (Pučko, 1996, str. 182):
•
•

strategija obdelave trga oz. operativnega razvoja,
strategija razvoja trga,

•

strategija razvoja proizvoda,

•

strategija omejene produktno-tržne diverzifikacije,

•

strategija razvoja tehnološke podstrukture,

•
•

strategija omejene tržno-tehnološke diverzifikacije,
strategija popolne diverzifikacije.

Za prenosno podjetje, ki je edino v panogi na slovenskem trgu z električno energijo, je
primerna strategija razvoja tehnološke podstrukture. Izločiti je potrebno namreč vse ostale, ki
zahtevajo spremembo podstrukture proizvoda ali tržne podstrukture. Strategija razvoja
tehnološke osnove pomeni bistveno spreminjanje razpoložljive zmogljivosti te podstrukture.
Je odločitev za temeljito rekonstruiranje in moderniziranje, kar ima vpliv na višino stroškov v
prihodnosti in na raven učinkovitosti poslovanja podjetja. Ta strategija ni povezana z velikimi
tveganji. Primerna bo v primeru odločitve vlade in regulatorja za dvig omrežnine po
zaključku sedanjega regulativnega obdobja 2006-2008.
V podjetju je potrebno združevati sorodne aktivnosti in preprečiti podvajanje dela. Z ločitvijo
na dve gospodarski javni službi se je v preteklosti Elesu zgodilo ravno to. Določene funkcije
so se podvojile, nekatere tudi potrojile. Tako imajo na primer Prenos električne energije,
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Upravljanje s prenosnim omrežjem in Sektor za telekomunikacije vsak svoje vzdrževanje,
investicije in celo razvoj. Z oblikovanjem sistemskega operaterja prenosa se odpira priložnost
za nove rešitve.
Pogojno bi bila možna tudi strategija omejene tržno-tehnološke diverzifikacije in sicer v
primeru, če bi bila dana možnost širitve na druge trge. To v nekaj naslednjih letih še ne bo
mogoče.

6.2.2

Strategija ustalitve

Strategija ustalitve ali stagnacije za prenosno podjetje v razmerah, ko se pričakuje popolno
odprtje trga z električno energijo, ni najbolj primerna. Odprtje trga pomeni povečan razmah
trgovanja, povečane obremenitve na prenosnih poteh tako na državni ravni kot v
mednarodnem oz. čezmejnem trgovanju. Sicer ta strategija zajema tudi zniževanje stroškov
vseh dejavnosti in izločanje nekaterih nepotrebnih dejavnosti, ki pa ne pomenijo spreminjanja
temeljnih materialnih podstruktur podjetja (Pučko, 1996, str. 188).
Ta strategija lahko predstavlja alternativo v primeru odločitve vlade in regulatorja, da
obdržita fiksno omrežnino tudi po letu 2008 zaradi obvladovanja inflacije. Je sicer manj
verjetna, vendar so take odločitve vlade možne, saj so se že dogajale tudi v preteklosti.

6.2.3

Strategija krčenja

Ta strategija je primerna predvsem za podjetja, ki so zašla v latentno ali akutno krizo in
pomeni zmanjšanje obsega poslovanja. To za prenosno podjetje glede na sedanje rezultate
poslovanja ne velja. Podjetje lahko zaide v akutno krizo v primeru nenadne spremembe v
okolju, ki bi bistveno znižala prihodke. To je lahko samo znižanje omrežnine, ki pa v
naslednjih letih ni pričakovano. Kazalniki gospodarskih gibanj so za prihodnja leta ugodni,
potreba po električni energiji pa raste, zato taka strategija ne prihaja v poštev kot resna
alternativa.
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7 ZAKLJUČEK

Slovenija je v letu 2004 vstopila v EU in se pridružila ostalim državam v skupnosti, da bo
gradila boljšo skupno bodočnost. Konkurenčnost evropskega in slovenskega gospodarstva je
odvisna med drugim tudi od učinkovitosti elektrogospodarskih podjetij in cen električne
energije. Oblikovanje skupnega evropskega trga z električno energije je vse bližje. V enem
letu se bodo skladno z zahtevo Smernice o skupnih pravilih notranjega trga z električno
energijo odprli trgi vseh držav članic. Prenosna podjetja bodo pri tem odigrala eno ključnih
vlog. Nove prenosne kapacitete bodo konkurenčnost na teh trgih povečevale.
V okolju prenosnih podjetij se odvijajo ugodni gospodarski tokovi. Ugodne so tudi napovedi
v naslednjih nekaj letih. Poraba električne energije raste, politika Evropske unije pa
predvideva povečevanje prenosnih poti za povečevanje konkurenčnosti na trgih ter v
perspektivi oblikovanje enotnega evropskega trga z električno energijo. Za leto 2007 je na
osnovi zahtev Smernice predvideno popolno odprtje nacionalnih trgov z električno energijo.
Oblikovanje učinkovitega skupnega trga pa bo še naprej omejevano s prenosnimi
kapacitetami. Prenosna podjetja temu ustrezno oblikujejo svoje strategije. Večina prenosnih
podjetij v EU, ki so članice organizacije ETSO, nima javno izražene strategije. Večina od
sedmih podjetij, ki objavljajo svojo strategijo pa je izbrala strategijo rasti. Ugotoviti katera
prenosna podjetja so tista, ki objavljajo svojo strategijo, je bil prvi cilj tega dela.
Ocena elektrogospodarstva v Evropski uniji je bil drugi cilj dela. Ocena je pokazala, da je bila
panoga v letu 2004 srednje privlačna. Taka bo ostala tudi v letu odpiranja trga z električno
energijo. Trg je že sedaj razmeroma široko odprt, zato ni pričakovati skokovitih sprememb.
Pogajalska moč dobaviteljev bo naraščala zaradi naraščajočih cen električne energije in
pomanjkanja novih proizvodnih kapacitet.
Podjetje Eles se nahaja pred zakonsko zahtevo po izvajanju gospodarske javne službe
sistemskega operaterja prenosa in odločitvijo Evropske unije, da popolnoma odpre trg z
električno energijo. Pomembno vlogo pri tem bo igralo poslovno področje Prenos električne
energije v okviru Elesa, ki skrbi za razvoj, investicije in vzdrževanje prenosnega sistema.
Podjetje Eles uspešno posluje. Ocena prednosti in slabosti na nivoju podjetja, ki je bila
izvedena s pomočjo anketiranja vodilnega tima kaže, da k poslovni uspešnosti najbolj
prispeva podstruktura financiranja, najmanj pa organizacijska podstruktura. Ostale
podstrukture so bile ocenjene z velikim vplivom na poslovno uspešnost podjetja. V Prenosu
električne energije najmanj prispeva k poslovni uspešnosti poslovnega področja kadrovska
podstruktura, ostale štiri pa imajo velik vpliv nanjo.

92

Priložnosti in nevarnosti, ki iz okolja prežijo na podjetje so za raven podjetja in poslovnega
področja podobne, saj ima poslovno področje Prenos električne energije kar polovico vseh
zaposlenih in veliko večino opredmetenih osnovnih sredstev. Največja priložnost za podjetje
je organizacijska podstruktura, nevarnost pa predstavlja podstruktura financiranja. Kadrovska
podstruktura je nekoliko večja priložnost za podjetje, kot za poslovno področje.
Na izzive povezovanja in odpiranja evropskih elektroenergetskih trgov ter zadovoljevanja
potreb domačih odjemalcev se je Eles že odzval z ambicioznim načrtom razvoja, ki v letih
2005 do 2014 predvideva 115 milijard tolarjev naložb v izgradnjo in posodobitev prenosnega
omrežja. Ta načrt izkazuje plansko vrzel, ki nastane zaradi upoštevanja predvidene zamude
pri umeščanju prenosnih objektov v prostor, kar se dogaja povsod po Evropi. Do leta 2008 se
planska vrzel povečuje. Planska vrzel Prenosa električne energije je podobna, ker
predstavljajo večino naložb v načrtu razvoja ravno naložbe Prenosa električne energije.
Za dinamično obdobje je potrebno izbrati primerno strategijo na nivoju poslovnih področij in
podjetja, pri tem pa upoštevati ocenjevanje okolja, analizo poslovanja, vizijo in poslanstvo,
celovito ocenjevanje podjetja ter postavljene planske cilje in ugotovljene vrzeli.
Razvoj ustreznih poslovnih strategij Prenosa električne energije je bil glavni cilj magistrskega
dela. Te strategije naj bi izboljšale konkurenčni položaj storitev poslovnega področja. Ob
upoštevanju funkcijskih strategij razvoja, investicij in vzdrževanja sem razvil možno
generično strategijo vodenja v stroškovni učinkovitosti, ki bi povečevala stroškovno
učinkovitost v vseh funkcijah.
Sklop devetih alternativnih strategij sem razvil še s pomočjo analize prednosti in slabosti ter
priložnosti in nevarnosti in so uvrščene v štiri skupine:
•

Dve SO strategiji uporabljata prednosti informacijske tehnologije za prilagajanje
zahtevam trga in regulatorja ter prednosti lastne delovne sile za realizacijo načrta razvoja.

•

WO strategije izkoriščajo priložnosti s premagovanjem slabosti, zato ena izmed strategij
izkorišča predvideno rast porabe za izboljšanje stanja naprav v okviru realizacije načrta
razvoja, druga pa izvajanje velikih projektov za izobraževanje, nagrajevanje in povečanje
možnosti napredovanja.

•

Prva možna ST strategija uporablja ustrezen slog vodenja za premagovanje odpora do
potrebnih sprememb, druga pa predvideva ustanovitev hčerinskega podjetja za izvajanje

•

investicij, da bi obvladovala nevarnosti zmanjšanja stroškov in števila zaposlenih.
Tri WT strategije zmanjšujejo slabosti in se izognejo nevarnostim. Prva zmanjšuje
stroške, povečuje učinkovitost za izkoriščanje sredstev iz omrežnine, ki bi izboljšale
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finančno situacijo. Druga predvideva izločitev vzdrževanja, tretja pa centralizacijo nabave
v Prenosu električne energije.
Nakazani sta dve možni celoviti strategiji glede na smer razvoja:
•

Strategija razvoja tehnološke podstrukture je prva alternativa, ki predpostavlja odločitev
vlade in regulatorja za dvig omrežnine po zaključku sedanjega regulativnega obdobja
2006-2008. Ta strategija pomeni odločitev za temeljito rekonstruiranje in moderniziranje,
kar bo imelo vpliv na višino stroškov v prihodnosti in na raven učinkovitosti poslovanja
podjetja in ni povezana z velikimi tveganji.

•

Strategija ustalitve ali stagnacije predpostavlja odločitev vlade in regulatorja, da obdržita
fiksno omrežnino tudi po letu 2008 zaradi obvladovanja inflacije. Po tej strategiji bi se
zniževali stroški vseh dejavnosti in izločile nekatere nepotrebne dejavnosti, ki pa ne bi
pomenile spreminjanja temeljnih materialnih podstruktur podjetja. Ta strategija bi
pomenila tudi odstop od izvajanja načrta razvoja.

Z ustrezno strategijo lahko prenosno podjetje doseže konkurenčno prednost in uspešno
posluje tudi v razmerah odprtega trga z električno energijo.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
AG

Aktiengesellschaft

APG

Verbund - Austrian Power Grid AG

AU

Acquirente Unico, S.p.A.

BDP

bruto družbeni proizvod

Borzen

Borzen, d.o.o.

CEGEDEL

CEGEDEL SA

CENTREL

regionalna skupina štirih sistemskih operaterjev prenosa (ČEPS, MAVIR,
PSE-Operator, SEPS)

ČEPS

ČEPS, a.s.

ČEZ

ČEZ, a.s.

DV

daljnovod

EC

Evropska komisija

EdF

Electricité de France

Eldom

Eldom, d.o.o.

Elektro.TK

Elektro.TK, d.o.o.

ELES

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Eles Gen

Eles Gen, d.o.o.

Elkraft

Elkraft System a.m.b.a.

ENEL

ENEL S.p.A.

EP

Elektroprenos

EPRI

Electric Power Research Institute

ESB

Electricity Supply Board

ESBNG

ESB National Grid

ETSO

European Transmission System Operators

EU

Evropska unija

EZ

Energetski zakon

E.ON

E.ON AG

FINGRID

FINGRID PLC

GME

Gestore del Mercato Elettrico, S.p.A.

GRTN

Gestore della Rete Trasmissione Nazionale, S.p.A.

HE

hidroelektrarna

HSE

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
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HTSO

Hellenic Transmission System Operator S.A.

ICES

Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije

Informatika

Informatika, d.o.o.

JV

jugovzhod

kV

kilovolt

MAVIR

MAVIR Rt.

MVA

megavoltamper

MVM

MVM Rt.

MW

megavat

National Grid National Grid plc
NE

Nuklearna elektrarna

NGC

National Grid Company

PEE

Prenos električne energije

PPC

Public Power Corporation S.A.

PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

PSE-Operator PSE-Operator S.A.
REE

Red Elèctrica dr España

REN

Rede Elèctrica Nacional, S.A.

RPI-X

Retail Prices Index

RS

Republika Slovenija

RTE

Gestionnaire du Rèseau de Transport d’Èlectricitè

RTP

razdelilna transformatorska postaja

RWE

RWE AG

ScottishPower Scottish Power plc
SEPS

Slovenská Elektrizačná Prenosová Sústava, a.s.

SLO

Slovenija

SO

Strength, Opportunity

SONI

S.O.N.I. Ltd

SOTEL

Sociètè de Transport de l’ Èlectricitè

SPE

strateška poslovna enota

SSE

Scottish and Southern Energy plc

ST

Strength, Threat

Stelkom

Stelkom, d.o.o.
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SUDEL

Regional Group for the Co-ordination of Electricity Transmission in SouthEast European Interconnected System

SWOT

Strength, Weakness, Opportunity, Threat

Talum

Talum, d.o.o.

TE

termoelektrarna

TERNA

TERNA S.p.A.

TIRAG

Tiroler Regelzone

TSO

Transmission System Operator

TWh

teravatna ura

UCPTE

Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l’Èlectricitè

UCTE

Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity

UPO

Upravljavec prenosnega omrežja

US

United States

VKW-UNG

VKW Übertragungsnetz

WO

Weakness, Oportunity

WT

Weakness, Threat

ZDA

Združene države amerike
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PRILOGA A
Tabela 1: Pregled ovir za vstop v izbranih državah EU
Država
Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Luksemburg
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija

Odprtost trga

Ovire za vstop*

Leta 2004

Leta 2007

Leta 2004

Leta 2007

100%

100%

nizke

nizke

80%

>80%

nizke

nizke

30%

100%

visoke

nizke

100%

100%

nizke

nizke

100%

100%

nizke

nizke

37%

>68%

srednje

nizke

34%

>34% in <50%

srednje

srednje

56%

100%

srednje

nizke

66%

>66%

srednje

nizke

57%

>57%

srednje

nizke

30%

>50%

visoke

nizke

100%

100%

nizke

nizke

63%

100%

srednje

nizke

51%

>80%

srednje

nizke

45%

100%

srednje

nizke

41%

>50%

srednje

nizke

64%

>64%

srednje

nizke

100%

100%

nizke

nizke

100%

100%

nizke

nizke

100%

100%

nizke

nizke

srednje

nizke

Skupaj

Vir: Third benchmarking report on the implementation of the internal electricity and gas market,
2004 in Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market - Technical Annex,
2005.
* kriteriji za določitev višine ovir za vstop:
•

visoke ovire so tam, kjer je trg odprt manj kot 33%,

•

srednje ovire so tam, kjer je odprt od 33% do 66%,

•

nizke ovire so pri trgih, ki so odprti preko 66%.

1

AT

BE

CZ

DK

FI

FR

GR

IR

IT

LU

HU

DE

NL

PL

PT

SK

SI

ES

SE

UK

Avstrija

Belgija

Češka

Danska

Finska

Francija

Grčija

Irska

Italija

Luksemburg

Madžarska

Nemčija

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Velika Britanija

76,6

33,4

61,1

2,8

7,8

10,7

31,7

20,5

124,4

8,0

1,6

75,9

5,3

10,9

116,4

16,9

12,8

17,3

15,6

Inštalirana moč
(GW)
18,1

369,8

132,6

235,7

12,2

28,9

40,8

139,1

93,2

544,6

31,2

3,5

293,9

24,7

48,4

540,7

79,9

43,8

83,2

80,7

Proizvodnja
(TWh)
59,9

384,5

145,5

224,2

12,1

26,3

43,1

126,7

110,2

545,3

33,5

6,13

320,7

21,3

50,5

467,3

84,7

35,2

59,9

81,9

Poraba
(TWh)
65,5

9,1

24,4

9,5

6,8

6,7

5,9

5,0

20,8

46,2

14,1

6,6

np

np

4,2

7,0

12,3

7,1

10,1

14,7

Uvoz
(TWh)
19,0

0,8

11,4

8,2

6,7

10,9

3,1

15,1

3,8

45,5

7,2

2,8

np

np

2,1

73,1

7,4

15,7

26,3

8,3

Izvoz
(TWh)
13,4

4

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

Število TSO

2

Vir: European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004. Brussels : Eurelectric and UCTE, 2005

Oznaka

Država

Tabela 2: Pregled podatkov o elektroenergetskih sistemih držav članic EU in ETSO

>11

8

6

4

1

3

1

7

4

4

2

>21

>1

1

6

10

2

2

4

Število
proizvajalcev
1

14

184

307

5

3

1

21

>3

>900

6

10

<200

1

1

1+143

100

>50

8

28

Število
distributerjev
9

Sestavina

Vir: Anketiranje kolegija ELES

Kakovost in stanje naprav
Stopnja avtomatizacije naprav
Razpoložljivost naprav in sistema
Tehnološka
Starost naprav
podstruktura
Kakovost in razpoložljivost delovne sile
Kakovost logističnih sistemov
Raven produktivnosti
Kakovost nabavne službe
Opremljenost z informacijsko tehnologijo
Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev
Plačilna sposobnost
Podstruktura
Obračanje sredstev
financiranja
Obseg sredstev za financiranje naložb
Obvladovanje finančnih tveganj
Raziskovalno- Raziskovalno razvojni kadri
Raven opremljenosti z ustrezno opremo
razvojna
Rezultati razvoja
podstruktura
Vlaganja v razvoj
Kakovost vodstva
Kakovost delovne sile
Fluktuacija kadra
Kadrovska
Izobrazbena struktura
podstruktura
Starostna struktura
Možnost izobraževanja
Možnost napredovanja
Jasnost organizacijske strukture
Stopnja delegiranja pristojnosti
Organizacijska Sistem kakovosti
Sistem nagrajevanja
podstruktura
Slog vodenja
Narava organizacijske kulture
Sistemi komuniciranja
Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

Podstruktura

3

σ
4,1
3,6
4,3
3,6
4,4
3,9
3,4
3,1
4,3
3,9
4,1
4,1
4,4
3,7
3,6
4,0
4,0
3,6
4,1
4,3
3,6
4,4
3,6
4,3
3,6
3,1
3,7
3,0
3,3
3,7
3,3
3,7
4,0

µ
Modus podstr.
0,69
0,53
0,95
0,79
4
0,53
0,69
0,53
0,69
0,76
0,90
0,90
0,38
5
0,79
0,76
0,53
0,82
4
0,58
0,53
0,69
0,49
0,79
4
0,53
0,53
0,49
0,98
0,90
0,76
0,58
0,76
3
0,49
0,49
0,76
1,15
3,5

4,0

3,8

4,1

3,9

µ pod.

V1-V7 – vprašalniki, σ – standardni odklon, µ – aritmetična sredina

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Modus
4
3
5
4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
5
3
5
3
5
4
5
5
3
3
4
3
5
4
3
3
4
4
5
5
4
4
5
4
4
3
5
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
2
3
3
4
4
5
3
4
5
5
4
5
5
3
3
4
3
4
3
5
5
3
3
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
3
4
5
5
5
3
4
5
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
5
3
4
5
4
4
4
4
5
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
5
4
3
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
3
5
4
3
4
3
3
3
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
2
5
4
4
3
3
4
2
3
4
4
4
3
2
4
3
4
5
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
5
4
4
3
3
4
4
3
5
4
5
2
5
5

Tabela 3: Prednosti in slabosti podjetja Eles – obdelava rezultatov anketiranja vodstva podjetja

Sestavina

Vir: Anketiranje kolegija PEE

Kakovost in stanje naprav
Stopnja avtomatizacije naprav
Razpoložljivost naprav in sistema
Tehnološka
Starost naprav
podstruktura
Kakovost in razpoložljivost delovne sile
Kakovost logističnih sistemov
Raven produktivnosti
Kakovost nabavne službe
Opremljenost z informacijsko tehnologijo
Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev
Plačilna sposobnost
Podstruktura
Obračanje sredstev
financiranja
Obseg sredstev za financiranje naložb
Obvladovanje finančnih tveganj
Raziskovalno- Raziskovalno razvojni kadri
Raven opremljenosti z ustrezno opremo
razvojna
Rezultati razvoja
podstruktura
Vlaganja v razvoj
Kakovost vodstva
Kakovost delovne sile
Fluktuacija kadra
Kadrovska
Izobrazbena struktura
podstruktura
Starostna struktura
Možnost izobraževanja
Možnost napredovanja
Jasnost organizacijske strukture
Stopnja delegiranja pristojnosti
Organizacijska Sistem kakovosti
Sistem nagrajevanja
podstruktura
Slog vodenja
Narava organizacijske kulture
Sistemi komuniciranja
Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

Podstruktura
4
4
5
3
5
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
5
5
2
4
3
4
3
5
4
4
3
5
4
4
4

5
4
5
3
4
4
4
4
5
3
5
3
5
2
4
5
4
3
5
5
2
4
4
5
3
5
5
4
3
4
4
4
4

4
4
5
3
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
1
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4

5
4
5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
5
3
4
4
5
4
5
4
2
4
4
3
4
5

4

5
4
5
4
4
4
3
3
4
1
4
1
4
2
4
5
5
4
5
4
3
3
4
4
3
1
3
1
3
4
4
5
5

5
4
5
4
5
4
3
4
5
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
4
2
3
3
4
4
2
4
4
4
4
3
4
5

5
4
5
3
4
4
4
3
4
4
4
3
5
2
4
4
4
4
5
4
2
3
3
4
3
5
4
4
3
4
4
4
4

σ
4,6
3,9
4,9
3,9
4,4
4,0
3,6
3,3
4,3
2,7
3,9
2,6
4,1
3,6
4,0
4,3
4,1
3,9
4,7
4,4
2,1
3,4
3,3
4,4
3,3
3,9
3,9
3,0
3,3
4,1
3,6
3,9
4,4

µ
Modus pod.
0,53
0,38
0,38
0,90
4
0,53
0,58
0,53
0,76
0,76
1,11
0,90
0,98
4
0,90
1,27
0,82
0,49
4
0,69
0,69
0,49
0,53
0,69
3
0,53
0,76
0,53
0,49
1,68
0,69
1,29
0,49
4
0,38
0,53
0,69
0,53
3,8

3,7

4,1

3,4

4,1

µ pod.

P1-P7 – vprašalniki, σ – standardni odklon, µ – aritmetična sredina

4
3
4
5
4
3
3
2
5
2
4
2
5
5
5
4
4
5
5
4
2
3
2
5
3
5
3
2
3
4
4
3
4

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Modus

Tabela 4: Prednosti in slabosti poslovnega področja PEE– obdelava rezultatov anketiranja vodstva poslovnega področja

Sestavina

Vir: Subjektivna ocena opisana v poglavju 4.1.2.

Kakovost in stanje naprav
Stopnja avtomatizacije naprav
Razpoložljivost naprav in sistema
Tehnološka
Starost naprav
podstruktura
Kakovost in razpoložljivost delovne sile
Kakovost logističnih sistemov
Raven produktivnosti
Kakovost nabavne službe
Opremljenost z informacijsko tehnologijo
Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev
Plačilna sposobnost
Podstruktura
Obračanje sredstev
financiranja
Obseg sredstev za financiranje naložb
Obvladovanje finančnih tveganj
Raziskovalno- Raziskovalno razvojni kadri
Raven opremljenosti z ustrezno opremo
razvojna
Rezultati razvoja
podstruktura
Vlaganja v razvoj
Kakovost vodstva
Kakovost delovne sile
Fluktuacija kadra
Kadrovska
Izobrazbena struktura
podstruktura
Starostna struktura
Možnost izobraževanja
Možnost napredovanja
Jasnost organizacijske strukture
Stopnja delegiranja pristojnosti
Organizacijska Sistem kakovosti
Sistem nagrajevanja
podstruktura
Slog vodenja
Narava organizacijske kulture
Sistemi komuniciranja
Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

Podstruktura

5

Ocena Eles Modus
4
4
3
5
4
4
4
4
2
5
2
3
4
2
2
2
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
5
5
5
3
4
5
5
3
2
5
5
3,9

2,6

3,8

4,0

4,0

0,98

0,50

0,82

1,20

µ

0,93

σ

Tabela 5: Priložnosti in nevarnosti za podjetje Eles in poslovno področje PEE

1.30

0,76

0,50

0,89

1,00

σ

σ – standardni odklon, µ – aritmetična sredina

Ocena PEE Modus
5
4
3
5
4
4
4
4
2
5
2
3
4
2
2
2
4
4
4
4
3
3
4
2
3
4
3
3
4
3
2
4
5
5
3
2
5
5

3,6

3,3

3,8

2,6

4,0

µ
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PRILOGA B
Anketa: Vaša ocena posameznih podstruktur v podjetju ELES
Pred vami je anketa o vaši oceni posameznih podstruktur v podjetju ELES. Prosim vas, da ocenite
posamezno podstrukturo z vidika vpliva na doseženo poslovno uspešnost podjetja ELES v
letu 2004. Ocenjujete posamezne sestavine za celo podjetje in ne samo za eno organizacijsko enoto
podjetja. Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo obdelani samo skupinsko in bodo uporabljeni za
oceno prednosti in slabosti v okviru celovitega ocenjevanja podjetja.
Ocenjujete z ocenami od 5 do 1 (od zelo velikega do zanemarljivega prispevka k poslovni
uspešnosti podjetja) tako, da ustrezno oceno označite s križcem. Prosim, da ocenite vsa področja.
Ustrezen kvadratek prekrižajte

Tehnološka podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti podjetja
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Kakovost in stanje naprav

5

4

3

2

1

Stopnja avtomatizacije naprav

5

4

3

2

1

Razpoložljivost naprav in sistema

5

4

3

2

1

Starost naprav

5

4

3

2

1

Kakovost in razpoložljivost delovne sile

5

4

3

2

1

Kakovost logističnih sistemov

5

4

3

2

1

Raven produktivnosti

5

4

3

2

1

Kakovost nabavne službe

5

4

3

2

1

Opremljenost z informacijsko tehnologijo

5

4

3

2

1

Podstruktura financiranja
Sestavina

Prispevek k poslovni uspešnosti podjetja
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev

5

4

3

2

1

Plačilna sposobnost

5

4

3

2

1

Obračanje sredstev

5

4

3

2

1

Obseg sredstev za financiranje naložb

5

4

3

2

1

Obvladovanje finančnih tveganj

5

4

3

2

1

OBRNITE LIST!
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Raziskovalno-razvojna podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti podjetja
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Raziskovalno-razvojni kadri

5

4

3

2

1

Raven opremljenosti z ustrezno strojno in
programsko opremo
Rezultati razvoja (analize, načrt razvoja,
študije)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Vlaganja v razvoj

5

4

3

2

1

Kadrovska podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti podjetja
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Kakovost vodstva

5

4

3

2

1

Kakovost delovne sile

5

4

3

2

1

Fluktuacija kadra

5

4

3

2

1

Izobrazbena struktura

5

4

3

2

1

Starostna struktura

5

4

3

2

1

Možnost izobraževanja

5

4

3

2

1

Možnost napredovanja

5

4

3

2

1

Organizacijska podstruktura
Sestavina

Prispevek k poslovni uspešnosti podjetja
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Jasnost organizacijske strukture

5

4

3

2

1

Stopnja delegiranja pristojnosti

5

4

3

2

1

Sistem kakovosti

5

4

3

2

1

Sistem nagrajevanja

5

4

3

2

1

Slog vodenja

5

4

3

2

1

Narava organizacijske kulture

5

4

3

2

1

Sistemi komuniciranja

5

4

3

2

1

Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

5

4

3

2

1

Hvala za sodelovanje.
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PRILOGA C
Anketa: Vaša ocena posameznih podstruktur v PEE
Pred vami je anketa o vaši oceni posameznih podstruktur Prenosa električne energije (PEE) v
podjetju ELES. Prosim vas, da ocenite posamezno podstrukturo z vidika vpliva na doseženo
poslovno uspešnost PEE v letu 2004. Ocenjujete posamezne sestavine za Prenos električne
energije. Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo obdelani samo skupinsko in bodo uporabljeni za
oceno prednosti in slabosti v okviru celovitega ocenjevanja podjetja.
Ocenjujete z ocenami od 5 do 1 (od zelo velikega do zanemarljivega prispevka k poslovni
uspešnosti dejavnosti) tako, da ustrezno oceno označite s križcem. Prosim, da ocenite vsa področja.
Ustrezen kvadratek prekrižajte

Tehnološka podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Kakovost in stanje naprav

5

4

3

2

1

Stopnja avtomatizacije naprav

5

4

3

2

1

Razpoložljivost naprav in sistema

5

4

3

2

1

Starost naprav

5

4

3

2

1

Kakovost in razpoložljivost delovne sile

5

4

3

2

1

Kakovost logističnih sistemov

5

4

3

2

1

Raven produktivnosti

5

4

3

2

1

Kakovost nabavne službe

5

4

3

2

1

Opremljenost z informacijsko tehnologijo

5

4

3

2

1

Podstruktura financiranja
Sestavina

Prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev

5

4

3

2

1

Plačilna sposobnost

5

4

3

2

1

Obračanje sredstev

5

4

3

2

1

Obseg sredstev za financiranje naložb

5

4

3

2

1

Obvladovanje finančnih tveganj

5

4

3

2

1

OBRNITE LIST!
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Raziskovalno-razvojna podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Raziskovalno-razvojni kadri

5

4

3

2

1

Raven opremljenosti z ustrezno strojno in
programsko opremo
Rezultati razvoja (analize, načrt razvoja,
študije)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Vlaganja v razvoj

5

4

3

2

1

Kadrovska podstruktura
Prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Sestavina
Kakovost vodstva

5

4

3

2

1

Kakovost delovne sile

5

4

3

2

1

Fluktuacija kadra

5

4

3

2

1

Izobrazbena struktura

5

4

3

2

1

Starostna struktura

5

4

3

2

1

Možnost izobraževanja

5

4

3

2

1

Možnost napredovanja

5

4

3

2

1

Organizacijska podstruktura
Sestavina

Prispevek k poslovni uspešnosti dejavnosti
ZanemarZelo velik
Velik
Srednji
Majhen
ljiv

Jasnost organizacijske strukture

5

4

3

2

1

Stopnja delegiranja pristojnosti

5

4

3

2

1

Sistem kakovosti

5

4

3

2

1

Sistem nagrajevanja

5

4

3

2

1

Slog vodenja

5

4

3

2

1

Narava organizacijske kulture

5

4

3

2

1

Sistemi komuniciranja

5

4

3

2

1

Sposobnost za dogovarjanje z okoljem

5

4

3

2

1

Hvala za sodelovanje.
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