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POVZETEK
Živimo v okolju nenehnih sprememb, v katerem je zmeraj bolj pomembno natančno
predvidevanje okolja v katerem podjetje deluje, raste in se razvija. Spremembe so
značilne tudi za podjetja, ki delujejo v kompleksnem in hitro spreminjajočem se
globalnem okolju. Zaradi turbulentnega okolja v katerem podjetja rastejo, se razvijajo,
preživijo ali propadejo je ključnega pomena opredelitev temeljne strategije, ki kaže
managementu podjetja smer v katero se naj podjetje razvija. V kolikor se podjetje
spreminja kakovostno, lahko rečemo, da gre za razvoj podjetja, ki se kaže kot
spreminjanje podjetja na boljše. Razvoj podjetja se lahko kaže bodisi kot ustvarjanje
večjega dobička, širitev na nove trge, zaposlovanje delavcev in širitev dejavnosti.
Ključnega pomena za razvojno uspešnost podjetja je ustrezno opredeljena politika
podjetja, ki izhaja iz vizije in vključuje opredelitev smotrov, poslanstva, temeljnih ciljev
podjetja ter planiranje strategij in skladno urejenih struktur podjetja.
Za dolgoročni razvoj in obstoj podjetja na trgu, je pomembno tudi nenehno prilagajanje,
spreminjanje in spremljanje okolja podjetja. Vse nevarnosti, katere lahko ovirajo razvoj
podjetij izhajajo iz okolja; bodisi notranjega, bodisi zunanjega. Pri opredeljevanju
strategij mora podjetje preučiti tudi okolje podjetja v katerem deluje. Preučevanja okolja
podjetja smo se lotili iz različnih vidikov in sicer iz ekonomskega, tehnološkega,
družbeno-kulturnega in politično pravnega vidika. Na osnovi priložnosti in nevarnosti, ki
jih podjetje ima v okolju, v katerem deluje, smo oblikovali predlog razvojne vizije, politike
in strategij.
Ključne besede: temeljna strategija, strategije, poslovna strategija, splošna strategija,
okolje podjetja, uresničitveni plan podjetja.

ABSTRACT
We live in an environment with continuous change where it is of great importance to
accurately predict the environment, in which a company operates, grows and develops.
Change is also typical for companies, which operate in complex, fast changing global
environments. Due to turbulent environments in which companies grow, develop,
survive or fail an essential definition of the fundamental strategies, which serve as the
company compass and show a company’s management the direction in which the
company should develop. If the company undergoes change in the area of quality, we
can state that this reflects a company’s change for the better. The development of a
company may be reflected either in creating more profit, by expanding onto new
markets, recruitment of staff and the expansion of activities.
An appropriately defined company policy is essential for a successful performance of the
company’s development. The policy, which is based on the vision of the company,
includes the definition of objectives, the mission, core objectives and planning strategies
of the company as well as accordingly ordered structures of the company.
For a long-term development and existence of a company on the market, constant
adaptation, modification and monitoring of the company’s environment, is of great
importance.
All risks that may hinder the development of the company arise from the environment;
either internal or external. While defining strategies, the company should consider the
environment in which the company operates. By studying the environment of the
company we have considered different perspectives, namely from an economic,
technological, socio-cultural and political legal viewpoint. Based on opportunities and
risks, which a company may encounter in the environment in which it operates, we have
designed a suggestion for developmental visions, policies and strategies.
Keywords: fundamental strategy, strategies, business strategy, overall strategy,
company’s environment, realization plan of company.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Živimo v svetu nenehnih sprememb, kjer se vse spreminja, le spremembe ostajajo stalne.
Spremembe so tako značilne tudi za podjetja, ki tako delujejo v kompleksnem, hitro
spreminjajočem se globalnem okolju. Tudi napovedi za prihodnost kažejo, da bo okolje
podjetij iz leta v leto bolj negotovo (Wheelen & Hunger, str. 2010).
V kolikor se podjetje spreminja kakovostno, lahko rečemo, da gre za razvoj podjetja.
Belak (2002, str. 34) opredeljuje razvoj podjetja kot kontinuiran in ciljno usmerjen proces
spreminjanja podjetja na boljše. Razvoj podjetja moramo obravnavati kot integrirano
celoto notranjega in zunanjega razvoja, saj razvoj podjetja ni omejen le na procese,
sestavine in strukture znotraj podjetja, temveč tudi spremembe v okolju podjetja
(Hätscher 1992, povzeto po Belak 1998, str. 27).
Ključnega pomena za razvojno uspešnost podjetja je ustrezno opredeljena politika
podjetja, ki izhaja iz vizije in vključuje opredelitev smotrov, poslanstva, temeljnih ciljev
podjetja ter planiranje strategij in skladno urejenih struktur podjetja. V magistrski nalogi
se bomo osredotočili predvsem na oblikovanje temeljnih strategij, za katere številni
avtorji (Kralj 1995, Pučko 1999, Senčar 1981, Belak 2002) menijo, da so ključnega
pomena za uspešno razvojno spreminjanje podjetja.
Za dolgoročni razvoj in obstoj podjetja na trgu, je pomembno tudi nenehno prilagajanje,
spreminjanje in spremljanje okolja podjetja. Vse nevarnosti, katere lahko ovirajo razvoj
podjetij izhajajo iz okolja; bodisi notranjega, bodisi zunanjega. Zaznavanje in hitro
reagiranje na spremembe okolja vodi v rast in razvoj podjetja. Le na ta način lahko
podjetje izkoristi dane priložnosti in prednosti, ki mu ponuja okolje (Belak 2010). Za
obravnavano podjetje bomo analizirali okoljske priložnosti, nevarnosti in razvojna
tveganja podjetja, katerih poznavanje je izhodiščnega pomena za planiranje temeljnih
strategij podjetja.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Cilj magistrske naloge je planiranje temeljne strategije na osnovi proučitve teoretičnih
izhodišč in ustreznih analiz tako notranjega in zunanjega okolja podjetja, ki služijo za
določitev priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti obravnavanega podjetja. Podjetje
namreč nima jasno opredeljenih strategij.
S pomočjo ustreznih metod in teoretičnih konceptov želimo prikazati kako pomembno je
opredeljevanje strategij, vsaj temeljne strategije. Okolje podjetij je iz dneva v dan bolj
nepredvidljivo in konkurenčno, zato je za podjetje izredno pomembno imeti jasno
opredeljene strategije, torej načine doseganja začrtane politike podjetja z vsebovanimi
poslanstvom, smotri in temeljnimi cilji.
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H1: Pravilna določitev temeljne strategije pripomore k uspešnemu razvoju podjetja.
H2: Za določitev strategij je potrebna jasna razmejitev delovanja podjetij na programskotržna področja.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da je jasno opredeljevanje strategij ključnega pomena za uspešnost
podjetja. Predpostavljamo tudi, da bo podjetje s pomočjo opredeljene temeljne
strategije dosegalo boljše poslovne rezultate, kot brez opredeljene temeljene strategije.
Glavna omejitev magistrske naloge je omejitev na temeljne strategije. V literaturi s
področja strateškega managementa (Belak 2002) najdemo navedbo pomena poslovnih
in splošnih strategij, ki pa ne bodo predmet podrobnega proučevanja te naloge.
Omejitve raziskovanja je v omejenem dostopu podatkov o podjetju, ker določena
področja vsebujejo tudi poslovne skrivnosti obravnavanega podjetja in nam zato ne bo
omogočen dostop do tovrstnih podatkov in informacij.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Teoretičen del bomo oblikovali na osnovi proučitve strokovne literature tako domačih
kot tudi tujih avtorjev, ustreznih člankov in drugih virov na temo okolja podjetja, strategij
in programsko-tržnih področij. Drugi del magistrske naloge se nanaša na praktičen
primer podjetja. S pomočjo teoretičnih spoznanj bomo proučili ustreznost strategij
podjetja, glede na poslanstvo, vizijo in strateške cilje podjetja. Podatki o podjetju izhajajo
iz poslovnega poročila podjetja in ustnih virov predstavnikov obravnavanega podjetja.
Metode, ki bodo uporabljene pri pisanju magistrske naloge:
 metoda deskripcije bo uporabljena pri opisovanju teoretičnih konceptov,
dejstev ter pojavov, ki se nanašajo na področje strategij podjetja in strateškega
managementa,
 metoda študije primera na konkretnem podjetju Dravske elektrarne Maribor
d.o.o .,
 komparativna metoda za primerjanje dejstev, procesov in postopkov
obravnavanega področja,
 pri povzemanju opazovanj, stališč, rezultatov ter sklepov različnih avtorjev bo
uporabljena metoda kompilacije,
 pri proučevanju razvojnih trendov v širšem/družbenem, naravnem okolju in s
tem povezanimi nevarnostmi ter prednostmi bomo uporabili EFAS tabelo za
proučevanje zunanjega okolja,
 pri proučevanju resursov in zmožnosti podjetja bomo uporabili Delovni list za
analizo resursov/zmožnosti in IFAS tabelo za proučevanje notranjega okolja.
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2 STRATEGIJE
2.1 Pojmovna opredelitev
Belak (2002, str. 144) je mnenja, da na delovanje in obnašanje podjetja v vseh fazah
življenjskega ciklusa, vpliva tako notranje, kot tudi zunanje okolje podjetja. Bistvo
delovanja podjetij ne temelji zgolj na spoznanju o obstoječih potrebah okolja, temveč
strmi tudi k ustvarjanju novih potreb po drugačnih in drugih dobrinah. Avtor (Belak 2002,
str. 144) ugotavlja, da »… iz politike podjetja izhajajo zamisli o ustvarjanju novih potreb v
lastnem okolju ter zamisli o ustvarjanju novih strateških možnosti podjetja«. Omenjene
zamisli se na ravni strateškega managementa uresničujejo s strategijami, ki ne
opredeljujejo le načinov razvijanja in nastajanja podjetij, ampak tudi načine ustvarjanja
možnosti za to (Belak 2002, str. 144).
Ivanko (2002, str. 218) meni, da gre pri oblikovanju strategij zmeraj za opredeljevanje
želenega prihodnjega stanja določene organizacije. S strategijo opredeljujemo
dolgoročne cilje in poti, ki so potrebne za njihovo dosego. Avtor (Ivanko 2002, str. 218)
dodaja, da »… tako v teoriji, kot tudi v praksi je strategija pogosto sinonim za strateški
management ali strateško načrtovanje«.
Kralj (1992, str. 200) meni, da je strategija tisti del dejavnosti vodenja politike podjetja, v
katerem potem, ko so določeni široki temeljni cilji, izbiramo bolj opredeljene pomembne
cilje, poskrbimo za alokacijo virov ter izberemo ustrezne postopke za dosego ciljev,
upoštevajoč vplive in potrebne odzive na spremembe v okolju organizacije.
Strategije so odločitve o celotnem poslovanju. Tako na primer investicijska odločitev
vključuje vse poslovne funkcije od nabave do financ in vpliva na celotno poslovanje zato
ni naključje, da investicijski programi kot temelj za odločitev o investiciji vključujejo dele
o razpoložljivosti poslovnih funkcij, z odločitvijo pa tudi spremembe v njih. Prav tako
vključujejo sodila uspešnost, na podlagi katerih investicijo sprejmemo. Ta sodila ( na
primer neto sedanja vrednost, notranja stopnja donosnosti sredstev) so specifična, saj
morajo zajeti tudi časovno različne vrednosti tako vlaganj kot donosov. Podobno velja
tudi za vse druge strateške odločitve (Rozman 2012, str. 170).
Wheelen in Hunger (2010, str. 67) opredeljujeta strategije kot celoviti temeljni plan v
katerem je opredeljeno, kako bo podjetje dosegalo svoje poslanstvo in cilje. Strategija
maksimira konkurenčne prednosti podjetja in minimizira njegove slabosti.
Belak (2002, str. 144) opredeljuje strategijo podjetja kot način uresničevanja smotrov in
poslanstva, se pravi politike podjetja ter vanjo vgrajenih interesov udeležencev in
temeljnih ciljev podjetja.
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Na področju poslovnih ved zaenkrat ne obstaja enotno gledanje na pojem strategije, pač
pa je mogoče najti različna, širša in ožja opredeljevanja tega pojma. Beseda strategija se
uporablja v poslovnem okolju pri načrtovanju načinov in poti, kako bo podjetje doseglo
začrtane cilje, kot tudi v vsakdanjem življenju pri planiranju kako in na kakšen način bomo
dosegli zastavljene življenjske cilje in nam služi kot pomoč pri opravljanju številnih
vsakodnevnih dejavnosti.
Podjetja morajo znati oceniti svoj specifični položaj in na tej osnovi strmeti k
inovativnemu razvijanju lastnih strategij. Oblikovanje strategij zahteva nove zasnove
poslovanja in veliko mero ustvarjalnosti ter inovativnosti v podjetju. Pri oblikovanju
strategij podjetja uporabljajo razpoložljive podatke, tehnike in analitične ter raziskovalne
metode. Razpolagajo pa tudi z določenimi teoretičnimi koncepti, kateri pripomorejo v
podjetju pri oblikovanju strategij (Pučko 2006, str. 169).
Strategija je na nek način celovita, ekonomska odločitev, ki jo preučujemo samostojno.
Pri tem lahko le zamenja del sedanjega delovanja in je le redko neodvisna od dogajanj v
podjetju. Običajno v podjetju hkrati planiramo in izvajamo več strategij, ki si konkurirajo
za omejena sredstva. Strategije pogosto tudi vplivajo druga na drugo. Sama zase je lahko
neuspešna, v povezavi z drugimi pa lahko postane uspešna, in obratno (Rozman 2012,
str. 170).
Primarni cilj strategije je doseči konkurenčno prednost, saj bo večja konkurenčna
prednost pripomogla k večji donosnosti. Strategija predstavlja pot za dosego
konkurenčne prednosti in posledično donosnosti. Vse ravni strategije, so usmerjene v
doseganje konkurenčne prednosti. Ne glede na raven strategije pa mora podjetje za to,
da doseže konkurenčno prednost, razviti posebne sposobnosti, ki predstavljajo
specifične prednosti podjetja. Omenjene prednosti omogočajo podjetju diferenciacijo
izdelkov ali doseganje nižjih stroškov od konkurence (Močnik 2005, str. 57).
Po citiranih virih in proučevanju tako domače kot tuje literature, sprejemamo
opredelitev, po kateri je strategija podjetja način, torej pot kako in na kakšen način bo
podjetje uresničevalo temeljne cilje, poslanstvo podjetja in njegove smotre. Strategija
mora biti skladna glede na interese udeležencev podjetja in naj podjetju predstavlja tudi
smer, v katero se naj podjetje razvija.

2.2 Vrste strategij
Delitev strategij, ki bi jo lahko šteli za začetno, je Ansoffova (1962, povzeto po Rozman
2012, str. 174) matrika proizvodov ali storitev in trgov. Strategije podjetja so usmerjene
v proizvode in trg po štirih povezavah:
 obstoječi proizvod – obstoječi trg,
 obstoječi proizvod – nov trg,
 novi proizvod – obstoječi trg,
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 novi proizvod – novi trg.

Različni avtorji navajajo različne tipologije strategije. Belak (2010, str. 84) sledi delitvi
strategij na splošne, temeljne in poslovne strategije, medtem ko Pučko (2003, str. 171)
sledi v mednarodni strokovni literaturi močno uveljavljeni splošni hierarhiji strategij v
okviru katere ločimo tri glavne ravni:
 raven celotnega podjetja, za katero je značilna celovita strategija
 raven poslovne enote ali strateške poslovne enote, za katero je značilna
poslovna strategija in
 raven poslovnega funkcijskega področja, za katero je značilna funkcijska
strategija.
V nadaljevanju navajamo še dve klasifikaciji strategij. V tabeli 1 je prikazana klasifikacija
strategij, ki deli strategije na celovite (imenujemo jih tudi korporacijske), na strategije
poslovnih področij ali poslovne strategije in na funkcijske strategije.
Tabela 1: Možne strategije podjetja
Merilo oz. predmet
Organizacijsko
področje
Funkcija

Tržni segment

Smer razvoja

Tržni odnosi

-

Vrsta strategije
- Celovita ali osnovna strategija
Strategija poslovnega področja ali poslovna strategija
- Funkcijska (in pomožna) strategija
- Strategija prodaje
- Strategija proizvodnje
- Strategija raziskovanja in razvijanja
- Strategija investiranja
- Strategija financiranja
- Strategija razvijanja kadra
- Druga
- Strategija zemljepisnega segmentiranja
- Strategija demografskega segmentiranja
- Strategija psihografskega segmentiranja
- Strategija rasti oz. razvoja
- Strategija ustalitve
- Strategija krčenja
- Strategija napada (agresije)
- Strategija obrambe (defenzive)
Prirejeno po: (Pučko, 2006, str. 172).

Strategije lahko klasificiramo tudi z vidika: razmerja proizvodov in trgov, izrabe strategije,
portfolio koncepta in rasti ter z vidika odnosa do konkurence, širine, sodelovanja ali
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integracije. V tabeli 2 tako predstavljamo omenjeno klasifikacijo strategij (Pučko 2006,
str. 171).

Tabela 2: Nekatere klasifikacije strategij
STRATEGIJE Z VIDIKA:
Razmerje med
proizvodi in trgi
A. Obdelave trga
B. Razvoja trga
C. Razvoja proizvoda
D. Diverzifikacije

Izraba strategije

Odnos do konkurence

Širine

A. Napada
B. Obrambe

Portfolio koncepta

Rasti

A. Usmerjene
D. Dezinvesticijske A. Ekspanzije
na surovine
E. Molzenja
B. Ohranitve
B. Usmerjene
F. Investiranja C. Konsolidacije
na
G. Segmentiranja
D. Krčenja
tehnologije
C. Usmerjene
na trg
STARTEGIJE Z VIDIKA:
Sodelovanja

C. Koncentracije
D. Širjenja

E. Neodvisnosti
F. Kooperacije
G. Soudeležbe

Integracije
H. Naprej
I. Nazaj

Vir: (Pučko, 2006, str. 172).

Opredeljevanje in razvrščanje strategij je odvisno od izbire sodil za izbiro in razvrščanje.
Kralj (1992, str. 222) tako navaja naslednja sodila za razvrščanje strategij:
 strategije za celotno podjetje (celostne strategije), po dejavnostih in delih (po
ravneh),
 poslovne oz. ekonomske strategije in politične (interesne strategije),
 strategije v razmerah nasprotovanja in v razmerah sodelovanja,
 strategije z vidika gotovosti – varne in nevarne ter
 razvojne strategije za kakovostni razvoj in rast, ustalitev ali krčenje.
Ločimo še celo vrsto drugačnih delitev strategij. Mi smo se odločili, da bomo sledili delitvi
strategij na splošne, temeljne in poslovne strategije. V nadaljevanju bomo predstavili
osnovne značilnosti splošnih, temeljnih in poslovnih strategij. Poglobljeno pa se bomo
ukvarjali s temeljnimi strategijami, za katere menimo, da so ključnega pomena za
razvojno uspešnost podjetja.
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2.2.1 Splošne strategije
Bleicher (1995, povzeto po Belak 2002, str. 144) pravi, da »… strategije, katere so za
podjetje splošno uporabne ne glede na raven, imenujemo splošne strategije. Uporabne
so za posamezna poslovna in programsko – tržna področja, kot tudi za celovito podjetje«.
Bleicher (1995, povzeto po Belak 2002, str. 144) pri oblikovanju splošnih strategij izhaja
iz resursov, konkurence ter ponudbe in lastnega delovanja.
Kot možne alternativne strategije Bleicher (1995, povzeto po Belak 2002, str. 144) navaja
naslednje alternativne strategije:
a) V zvezi s ponudbo citirani avtor loči:
 strategija širjenja ali oženja ponudbe svojih učinkov in
 strategijo individualne ali standardne ponudbe.
b) V zvezi s konkurenco citirani avtor loči:
 ofenzivne ali defenzivne strategije in
 imitativne ali inovativne strategije.
c) V zvezi z lasnim delovanjem citirani avtor loči:
 strategije optimiranja dobička z doseganjem tržne uspešnosti ali
stroškovno usmerjene racionalizacije in
 strategije vzajemnega ali avtarkičnega ustvarjanja vrednosti.
d) V zvezi z resursi citirani avtor loči:
 strategije fleksibilne oskrbe ali toge, nefleksibilne oskrbe podjetja in
 strategije univerzalne ali strategije specializirane opremljenosti podjetja.
Bleicher (1995, povzeto po Belak 2002, str. 145) nadalje ugotavlja, da lahko izbira
podjetje, upoštevanje gornje strategijske možnosti, med naslednjimi tipičnimi vzorci
strategij:
 v zvezi s ponudbo – strategijo individualne naročniške ponudbe ali strategijo
standardizirane masovne ponudbe,
 v zvezi s konkurenco – pionirsko (inovativno, ofenzivno) strategijo ali
konformistično (imitativno, defenzivno),
 v zvezi z lastnim delovanjem – strategijo ustvarjanja sinergije z vsemi potenciali
podjetja tudi z zunanjimi, predvsem pa s kupci in dobavitelji ali strategijo
ustvarjanja sinergije z notranjimi potenciali podjetja in
 v zvezi z resursi – strategijo odprte ponudbe resursov ali strategijo
determinističnega obvladovanja resursov.
Upoštevajoč navedene alternativne strategije, oblikuje Bleicher (1995, povzeto po Belak
2002, str. 145) dve ekstremni vsebinski različici strateških programov podjetja in sicer
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program v spremembe usmerjene strategij in program v stabilizacijo usmerjenih strategij
podjetja.
2.2.2 Temeljne strategije celovitega podjetja
Belak (2002, str. 146) pravi, da »… temeljna strategija celovitega podjetja, opredeljuje
globalni odnos podjetja do lastnega okolja z izbiro svojih prihodnjih dejavnosti«. S temi
strategijami opredeljujejo podjetja optimalni izbor vseh svojih prihodnjih dejavnosti in
planirajo tudi potrebno globalno razporeditev resursov za izvedbo teh dejavnosti (Belak
2002, str. 146).
Podjetje lahko izbira med (Porter 1990, povzeto po Belak 2002, str. 146):
 strategijami rasti podjetja in/ali strategijami nadaljnjega razvoja,
 strategijami učvrstitve, stabilizacije ali normalizacije in
 strategijami krčenja, dezinvestiranja ali opuščanja določenih dejavnosti.
Pučko (1988, povzeto po Belak 2002, str. 146-147) pravi, da so »… temeljne strategije
usmerjene k spreminjanju trgov, dejavnosti ali pa k spreminjanju obojega. Vsako izmed
že navedenih vrst osnovnih strategij lahko podjetje izrazi v številnih različicah; uvaja lahko
npr. določene trge, določene dejavnosti, proizvode, storitve ter načine njihovega
pridobivanja ipd. «. Strategije so lahko usmerjene v ukinjanje obstoječih dejavnosti ali
le v normalizacijo njihovega delovanja ob hkratnem uvajanju novih. Za uresničitev
osnovne strategije je potrebno različno angažiranje nosilcev posameznih poslovnih
funkcij in različna opremljenost omenjenih nosilcev (Pučko 1988, povzeto po Belak 2002,
str. 146-147).
S temeljnimi strategijami se bomo natančneje ukvarjali v poglavju 3, zato smo v tem
poglavju predstavili zgolj osnovne značilnosti omenjenih strategij.
2.2.3 Poslovne strategije
S poslovnimi strategijami se podrobno ne bomo ukvarjali, kot smo tudi zapisali v
omejitvah magistrskega dela. Predstavili bomo zgolj osnovne značilnosti poslovnih
strategij.
Poslovna strategija, ki jo imenujemo tudi strategija poslovnega področja znotraj
diverzificirane organizacije je strategija poslovanja strateške poslovne enote v
organizaciji ali strategija poslovanja z določeno strateško skupino proizvodov ali storitev
v organizaciji (Možina 2002, str. 297).
Možina (2002, str. 298) ugotavlja, da je bistvo poslovne strategije je opredeliti poti za
doseganje konkurenčne prednosti za strateško skupino proizvodov ali storitev. Citirani
avtor (Možina 2002, str. 298) dodaja, da »… poslovna strategija mora vsebovati cilje
razvijanja proizvodov ali storitev in trgov zanje, zato kaže prihodnje aktivnosti
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organizacije v posameznih panogah«. Poslovna strategija pojasnjuje, kako si bo
organizacija izboljševala tržne položaje na prodajnih trgih in katere privlačne tržne
segmente bo obdelovala, kakšna bo širina njene strateške skupine proizvodov ali storitev
(sortiment) in koliko ožjih skupin proizvodov (storitev) bo v njej (linij proizvodov) ter na
kakšni osnovi bo na ravni strateške poslovne enote sledila različnim poslovnim
aktivnostim, da bo dosegla sinergične učinke (Možina 2002, str. 298).
Poznamo več možnih delitev poslovnih strategij. Pučko (2008, str. 120) še posebej
izpostavlja pri delitvi poslovnih strategij generične strategije. Porter je razvil koncept
generičnih poslovnih strategij, ki temelji na njegovi trditvi, da je bistvo poslovne
strategije opredeljevanje poti do doseganja konkurenčne prednosti za posamezno
strateško poslovno področje oziroma enoto podjetja. Do konkurenčne prednosti pa je po
njegovem prepričanju mogoče priti le prek doseganja nižjih stroškov, kot jih dosegajo
konkurenti, ali prek diferenciacije proizvoda oz. storitve.
Če ti dve osnovi kombiniramo s širino tržnega nastopa strateške poslovne enote, dobimo
naslednje tri temeljne Porterjeve generične strategije:
 strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
 strategija diferenciacije proizvodov in
 strategija razvijanja tržne niše.
Pučko in Porter (Belak 2002, str. 147) menita, da je temeljni razlog za nadpovprečno
dolgoročno poslovno uspešnost podjetja njegova konkurenčna prednost, ki jo je možno
doseči le z nizkimi stroški ali pa z diferenciacijo proizvodov in storitev podjetja. Nosilci
planiranja strategije razvoja posameznega programsko-tržnega področja morajo po tem
takem utemeljiti poslovno strategijo takega področja bodisi na zniževanju stroškov ali pa
na posebnostih njihovih učinkov v primerjavi s konkurenčnimi; seveda pa lahko
omenjeno ustrezno medsebojno kombinirajo in tako pridejo do opredeljevanja tržnih
praznin in strategije njihove zapolnitve s svojimi proizvodi in storitvami.
Menimo, da je tudi poslovna strategija pomembna za razvojno uspešnost podjetja,
četudi se v tej raziskavi s poslovnimi strategijami ne bomo ukvarjali. Temeljna strategija,
katera je predmet našega proučevanja mora biti skladna s poslovno strategijo. Poslovna
strategija je strategija, ki se ukvarja s konkretnimi proizvodi ali storitvami ter tržnimi
položaji in trgi, ki jih podjetje obvladuje.
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3 VRSTE TEMELJNIH STRATEGIJ
3.1 Opredelitev temeljne strategije
Belak (2002, str. 146) pravi, da »… temeljna strategija podjetja opredeljuje globalni odnos
podjetja do lastnega okolja z izbiro svojih prihodnjih dejavnosti«. S temeljnimi
strategijami opredeljujejo podjetja optimalni izbor vseh svojih prihodnjih dejavnosti ter
planirajo potrebno globalno razporeditev resursov za izvedbo teh dejavnosti (Belak 2002,
str. 146).
Carpenter in Sanders (2007, povzeto po Pučko 2008, str. 93) trdita, da mora uspešna
temeljna strategija dati odgovore na tri povezana vprašanja:
 Na katerih trgih naj podjetje konkurira?
 Katere oblike strategij naj podjetje uporabi za izstop ali vstop iz posamezne
panoge (strateškega poslovnega področja)?
 Kakšna je/bo ekonomska logika, ki je temelj odločitve podjetja za konkuriranje
na več strateških poslovnih področjih (v več panogah)?
Oblikovanje temeljne strategije se močno opira na zasnovo portfelja strateški poslovnih
področij, ki ga bo korporacija razvila. Ta zahteva, da opazujemo položaje različnih
poslovnih področij znotraj konteksta dejavnosti celotne organizacije in da na tej osnovi
ocenjujemo celovito izpostavljenost organizacije poslovnim tveganjem in ekonomski
(ne)uspešnosti, zato je zelo pomembna ocena celovite strateške uravnoteženosti
portfelja poslovnih področij (dejavnosti) organizacije po tem, kako naj razmeščamo vire
in od kod le-ti prihajajo (Možina 2002, str. 289).
Pet skupin velikih odločitev s katerimi se ukvarja temeljna strategija (Možina 2002, str.
287-288):
 Vprašanja razvoja portfelja organizacije, ki zahtevajo odločanje o tem, katere
strateške poslovne enote v okviru korporacije naj v prihodnosti rastejo, katere
kaže konsolidirati in zadržati pri obstoječem obsegu, katere enote moramo
opustiti oz. likvidirati in katere nove strateške poslovne enote v okviru
korporacije na novo vzpostaviti oz. razviti. S tem v zvezi je v okolju korporacijske
strategije nujno treba ugotoviti potrebne resurse za uresničitev vseh navedenih
odločitev.
 Vprašanja povezav, soodvisnosti oz. sinergij, ki zahtevajo predvsem opredelitve
o povezavah strateških poslovnih enot, od katerih bodo prihajale koristi, in
opredelitve virov različnih možnih sinergij v korporaciji. Sinergični učinki lahko
nastajajo zaradi posebnih sposobnosti in edinstvene poslovne presoje
najvišjega managementa, kar zagotavlja posebej uspešno vodenje spleta
različnih strateških poslovnih enot. Temeljijo lahko na uporabi prednosti
korporacije ali posamezne strateške poslovne enote (npr. njenega R&R). Do
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sinergij lahko prihaja zaradi navpične integracije v podjetju ali zaradi skupnega
nabavljanja potrebnih virov. Seveda je možnih virov za nastajanje sinergičnih
učinkov veliko. Treba jih je ugotoviti in se odločiti, katere bo korporacija
poskušala izkoristiti.
 Vprašanja uravnoteževanja tveganj in dobičkov, ki se nanašajo na dejstvo, da
določena sestava strateških poslovnih enot v korporaciji vpliva na velikost
celotnega tveganja ter obseg prodaje in dobička, ki mu bo organizacija
izpostavljena. V okviru določanja korporacijske strategije se je zato treba
odločiti, kaj je sprejemljiva raven tveganja in iz njega izhajajočega variiranja
dobička.
 Vprašanja uravnoteženja denarnih tokov, katera se kažejo že na področju
portfeljskih matrik. Strateške poslovne enote so lahko pretežni porabniki
denarnih sredstev. To so navadno hitro rastoče enote, ki zahtevajo velika
dodana sredstva za potrebno povečevanje obratnih sredstev in investicije v
zgradbe in opremo. Strateške skupine proizvodov oz. storitev, katerih obseg
poslovanja upada, običajno ustvarjajo presežke denarnih sredstev.
 Pomemben del temeljne strategije je tudi dogovor v organizaciji o pričakovanih
rezultatih vsake strateške poslovne enote, kakor tudi organizacije kot celote.
Kakšen obseg prodaje pričakujemo, kakšne njene stopnje rasti, kakšen naj bo v
nekem prihodnjem trenutku naš konkurenčni položaj, rentabilnost, denarni
tok, kakšni naj bi bili doseženi rezultati raziskovalno-razvojnega dela v celotni
organizaciji in še drugi cilji so tudi pomembna sestavina korporacijske strategije
diverzificirane organizacije.
Glede na povedano, se temeljna strategija nanaša na vprašanja razvoja prodajnega
(poslovnega) programa podjetja, kar zajema njegov portfelj programsko tržnih področij
(enot) in z njimi povezane relevantne trge tržne pozicije podjetja, vprašanja politike rasti,
investiranja, prevzemanja poslovnega tveganja, uspeha, ekonomskega sodelovanja in
združevanja in razdruževanja pa tudi osrednje ideje, ki imajo implikacije za posamezna
poslovna funkcijska področja v podjetju (Pučko 2008, str. 96).
Zaradi značilnosti temeljne strategije je jasno, da se z njo srečujemo le na ravni celotne
organizacije, če je le-ta vsaj nekoliko diverzificirana ali če planira razvoj v takšno smer.
Temeljne strategije morajo zato razvijati praviloma veliki diverzificirani poslovni sistemi,
medtem ko posamezne organizacije, ki imajo dokaj homogen poslovni program, ne
potrebujejo posebne temeljne strategije. Zadošča jim pravzaprav tip poslovne strategije
(Možina 2002, str. 288).
Glede na smer rasti (razvoja) podjetja je mogoče temeljne strategije podjetja ločiti na
(Pučko 2008, str. 96):
 strategije rasti (razvoja),
 strategije stabilizacije (normalizacije) ter
 strategije krčenja (dezinvesiranja).
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Tudi mi bomo v naši magistrski raziskavi uporabili delitev strategij na strategije rasti
(razvoja), strategije stabilizacije (normalizacije) in strategije krčenja (dezinvestiranja). V
nadaljevanju bomo temeljne strategije razčlenili na še bolj specifične strategije, ki jih
lahko v podjetju določimo, ko imamo že določeno vrsto temeljne strategije. Vrste
temeljne strategije so prikazane na sliki 2, kjer so navedene tudi specifične vrste temeljne
strategije.
Slika 1: Vrste temeljne strategije

Temeljna strategija

Strategija

Strategija
rasti/razvoja

Koncentracija

1. Vertikalna
rast/razvoj
2. Horizontalna
rast/razvoj

stabilnosti

1. Premor
2. Brez sprememb
3. Dobiček

Diverzifikacija

Strategija krčenja

1. Preobrat
2. Odvisno podjetje
3. Odprodaja/Dezinvestiranj
4. Stečaj/Likvidacija

1. Koncentrična
2. Konglomeratna

Prirejeno po: (Duh, 2011, str. 34).

3.2 Strategije rasti in razvoja
Pučko (2008, str. 96) pravi, da so strategije rasti in razvoja »… strategije, ki so naravnane
na rast podjetja«. Rast nam pomeni kvantitativno večanje obsega podjetja, medtem ko
nam razvoj podjetja pomeni kvalitativne izboljšave v podjetju, do katerih največkrat
prihaja ob rasti podjetja. Res pa je, da razvoj podjetja ne zahteva nujno rasti. Strategije
rasti in razvoja podjetja služijo za uresničitev novih kombinacij poslovnih prvin, predvsem
pa uvajanje novih proizvodnih metod, trgov ali proizvodov (Pučko 2008, str. 96).
Strategija rasti, tako kot tudi druge vrste strategij zahteva medsebojno usklajenost med
vizijo, poslanstvom in cilji podjetja. Za strategijo rasti je značilno nenehno iskanje oblik
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in načinov za dosego rasti podjetja; medsebojna kombinacija različnih dejavnikov in
resursov podjetja za dosego postavljenih ciljev (Kovač in Vila 1997, str. 258).
Pučko (2008, str. 98-99) navaja, da se kot teoretično možnih ponuja osem osnovnih tipov
strategij razvoja, ki izhajajo iz treh osnovnih materialnih podstruktur podjetja. Možno je
govoriti o naslednjih osmih osnovnih strategijah razvoja podjetja:
 Strategija obdelave trga oziroma operativnega razvoja, katera vključuje tudi
opustitve proizvoda/-ov iz poslovnega programa. Ta strategija temelji na
ohranjanju obstoječe podstrukture proizvoda, tržne podstrukture in
tehnološke podstrukture podjetja ( na sliki 2 je ta strategija označena s
podkocko A).
 Strategija razvoja trga. Ta strategija temelji na ohranjanju obstoječe
podstrukture proizvoda in tehnološke podstrukture, na spremembah v tržni
podstrukturi, tj. na osvojitvijo novih trgov ( na sliki 2 je ta strategija označena s
podkocko D)
 Strategija razvoja proizvoda. Ta strategija temelji na ohranjanju obstoječe tržne
in tehnološke podstrukture, a na spremembah v podstrukturi proizvoda, tj. na
uvedbi novega/-ih proizvoda/ -ov v poslovni program podjetja ( na sliki 2 je ta
strategija označena s podkocko E).
 Strategija omejene produktno-tržne diverzifikacije. Ta strategija temelji na
ohranjanju obstoječe tehnološke podstrukture in na spremembah tako v
podstrukturi proizvoda kot v tržni podstrukturi, tj. na uvedbi novega/-ih
proizvoda/-ov v poslovni program za novi/-e trg/e ( na sliki 2 je ta strategija
označena s podkocko B)
 Strategija razvoja tehnološke podstrukture. Ta strategija temelji na ohranjanju
obstoječe podstrukture proizvoda in tržne podstrukture in na spreminjanju
tehnološke podstrukture, tj. na izpopolnjevanju proizvodne usposobljenosti
podjetja ( na sliki 2 je ta strategija označena s podkocko F).
 Strategija omejeno tržno-tehnološke diverzifikacije. Ta strategija temelji na
ohranjanju podstrukture proizvoda in na spremembah v tehnološki in tržni
podstrukturi, tj. na izpopolnjevanju proizvodne usposobljenosti podjetja in na
osvajanju novih trgov ( na sliki 2 je ta strategija označena s podkocko C).
 Strategija omejene produktno-tehnološke diverzifikacije. Ta strategija temelji
na ohranjanju obstoječe tržne podstrukture in na spremembah v tehnološki
podstrukturi in v podstrukturi proizvoda; gre torej za izpopolnjevanje
proizvodne usposobljenosti podjetja in za uvajanje novega/-ih proizvoda/-ov v
poslovni program podjetja ( na sliki 2 je ta strategija označena s podkocko G).
 Strategija popolne (čiste diverzifikacije). Omenjena strategija zahteva v vseh
treh temeljnih materialnih podstrukturah podjetja spremembe. Gre za uvajanje
novega/-ih proizvoda/-ov v poslovni program, s katerim/-i nameravamo osvojiti
nov/-e trg/-e, in gre za to, da ob tem izpopolnimo oz. spremenimo svojo
proizvodno usposobljenost ( na sliki 2 je ta strategija označena s podkocko H).
13

Slika 2: Osem osnovnih strategij razvoja

Vir: (Pučko, 2008, str. 98)

Wheelen in Hunger (2010, str. 256-264) ločita dve temeljni strategiji rasti in sicer:
 strategijo koncentracije in
 strategijo diverzifikacije.
Strategija koncentracije
V kolikor ima podjetje potenciale za rast na obstoječih programih proizvodov je
koncentracija resursov na teh proizvodnih programih smiselna kot strategija za rast. Za
strategijo koncentracije sta možni dve osnovni vrsti strategije koncentracije: vertikalna in
horizontalna rast/razvoj (Duh 2011, str. 35).
Wheelen in Hunger (2010, str. 259-263) ločita dve temeljni vrsti strategije koncentracije
in sicer:
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 vertikalna rast/razvoj in
 horizontalna rast/razvoj.
Vertikalna rast/razvoj
O vertikalni rasti/razvoju govorimo, ko podjetje prevzame funkcijo, ki jo je imel dobavitelj
ali distributer. Podjetje distribuira svoje proizvode in izvršuje svoje dobave, saj na ta način
raste in si znižuje stroške. Na ta način podjetje tudi pridobi kontrolo nad redkimi resursi,
zagotovi si kakovost končnih proizvodov ali dobi dostop do ključnih kupcev. Podjetje
lahko rast doseže na dva načina: z razširitvijo svoje dejavnosti (notranje) ali z akvizicijo
(zunanje), pri čemer je rezultat vertikalna integracija. Vertikalna integracija je lahko
povratna ali vnaprejšnja integracija. Povratna integracija pomeni, da podjetje prevzame
funkcije, ki jih je pred tem za podjetje opravljal dobavitelj. Vnaprejšnja integracija pa
pomeni, da podjetje prevzame funkcijo, ki jo je prej opravljal distributer (Duh 2011, str.
35).
Horizontalna rast/razvoj
Duh (2011, str. 35) pravi, da o horizontalni rasti govorimo, ko podjetje širi proizvode na
nove geografske lokacije in/ali z večanjem obsega (vrst) proizvodov in storitev na
obstoječih trgih. Duh (2011, str. 35) dodaja, da »… podjetje lahko raste horizontalno z
notranjim razvojem ali zunanje z akvizicijami ali strateškimi zavezništvi z drugimi podjetji
znotraj iste panoge«. Horizontalna integracija je rezultat omenjene horizontalne rasti. Ko
se podjetje odloča za vstop na tuje trge ali za vzpostavljanje lastnih enot v drugih državah,
lahko podjetje izbira med naslednjimi oblikami mednarodne horizontalne rasti: izvoz,
licenca, franšizing, joint venture in tako dalje (Duh 2011, str. 35).
Strategija diverzifikacije
Od vseh vrst strategije je seveda najbolj zahtevna in tvegana strategija diverzifikacije, ki
pomeni, da bo treba v poslovni program organizacije uvesti novo skupino (ali nove
skupine) proizvodov oz. storitev, s katero (katerimi) bo organizacija skušala osvojiti nove
trge, ob tem pa bo morala spremeniti svojo tehnološko osnovo (celotno proizvodno
usposobljenost). Te strategije lahko pomenijo strategijo integriranja organizacije naprej
ali strategijo integracije nazaj, strategijo koncentrične (povezane) diverzifikacije ali pa
tudi strategijo konglomeratne (nepovezane) diverzifikacije (Možina 2002, str. 293).
Wheelen in Hunger (2010, str. 262-263) opredeljujeta dve vrsti strategije diverzifikacije,
ki sta:
 koncentrična (sorodna) diverzifikacija in
 konglomeratna (nesorodna) diverzifikacija.
Koncentrična diverzifikacija
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Kadar ima podjetje močan konkurenčni položaj in je atraktivnost panoge nizka je
primerna rast s koncentrično diverzifikacijo v sorodno panogo. Podjetje skuša v novi
panogi uporabiti izkušnje, proizvodne zmogljivosti in tržna znanja, katera je uspešno
uporabljal v svoji izvirni panogi. Pri koncentrični diverzifikaciji gre za širitev na sorodna
področja, v nove programe proizvodov v novih panogah. Možna je koncentrična
diverzifikacija z notranjimi ali zunanjimi sredstvi (Duh 2011, str. 35).
Konglomeratna diverzifikacija
Konglomeratna diverzifikacija pomeni diverzifikacijo v panogo, ki ni povezana s
predhodno panogo. Primerna je takrat, ko management spozna, da trenutna panoga ni
atraktivna in da podjetju manjka sposobnosti in izkušenj, ki bi jih lahko enostavno
preneslo na sorodne proizvode ali storitve v drugih panogah (Duh 2011, str. 35).
Prepričani smo, da je primerna izbira temeljne strategije podjetja pomembna za
podjetje, saj lahko v primeru neprimerne temeljne strategije onemogočimo razvojno
uspešnost podjetja. Temeljna strategija mora upoštevati vplive tako notranjega, kot tudi
zunanjega okolja. Najzahtevnejša je strategija diverzifikacije, katera pomeni, da se bo
podjetje začelo ukvarjati z novo skupino proizvodov ali storitev, kar pa od podjetja
zahteva veliko novih znanj, izkušenj in novo tehnološko strukturo podjetja.
3.2.1 Strategije stabilizacije (normalizacije)
Možina (2002, str. 293) pravi, da je »… strategija ustalitve (normalizacije, konsolidacije)
organizacije pogosto strateška izbira organizacij. Na eni strani zajema strategijo ohranitve
ali normalizacije stanja, v katerem je organizacija ter po drugi strani strategijo njene
konsolidacije. Nekatere organizacije hočejo ostati majhne in nimajo namena, da bi se
razvijale v srednje ali velike«. Strategija konsolidacije poskuša s povečano učinkovitostjo
vseh svojih poslovnih dejavnosti odpravljati plansko vrzel, pri tem pa ohranjati doseženi
obseg in doseženo velikost. To pomeni, da takšna strategija zajema poskuse zniževanja
stroškov v organizaciji, izločati nekatere manj potrebne dejavnosti, racionalizirati
organizacijske strukture, "čistiti" sortiment, zniževati zaloge itd. (Možina 2002, str. 293294).
Omenjena strategija predstavlja strategijo z malo tveganja. Management je zadovoljen s
sedanjim razvojem in želi obstoječe trende nadaljevati. Zato so tudi cilji podobni
predhodnim in sama vizija ter poslanstvo ostajata nespremenjena. Prav tako se glavna
strategija spremeni toliko, za kolikor so se spremenili posamezni dejavniki v okolju, ki
zahtevajo nujno pogajanje. V ospredju je ohranjanje obstoječega stanja (Kovač in Vila
1997, str. 258).
Wheelen in Hunger (2010, str. 265-266) opredeljujeta naslednje vrste strategije
stabilizacije:
 premor/nadaljevanje s previdnostjo,
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 brez sprememb in
 dobiček.
Premor/nadaljevanje s previdnostjo
Omenjena strategija predstavlja za podjetje na nek način premor pred nadaljevanjem
bodisi rasti, bodisi krčenja. Gre za začasno strategijo, pri kateri se uvajajo zgolj majhne
spremembe. Uporablja se v podjetju dokler okolje podjetja ne postane bolj ugodno za
podjetje (Duh 2011, 36).
Brez sprememb
Gre za odločitev, da v podjetju ne uvajamo novih proizvodov ali storitev in pravzaprav ne
naredimo popolnoma nič novega. V podjetju ni prednosti in slabosti podjetja, kakor tudi
ni v okolju podjetja priložnosti in nevarnosti (Duh 2011, str. 36).
Dobiček
Gre za odločitev v podjetju, pri kateri se ravnamo, kakor da so problemi v podjetju zgolj
začasni. Prav tako ne naredimo v podjetju nič v smislu slabšanja situacije, temveč skuša
podjetje umetno ohraniti dobičkonosnost. Podjetje zmanjšuje vlaganja in kratkoročne
izdatke ter na ta način prikriva slabo situacijo podjetja pred delničarji. Gre za strategijo,
ki je primerna zgolj za krajša obdobja, vendar če podjetje dolgoročno uporablja
omenjeno strategijo, lahko vodi k poslabšanju konkurenčnega položaja (Duh 2011, str.
36).
Strategija stabilizacije je primerna v primeru upadanja gospodarske aktivnosti v
narodnem gospodarstvu ali stagnacije gospodarske rasti. Podjetje ne uvaja novih storitev
ali proizvodov ter skuša znižati stroške v podjetju. Management sledi sedanjemu razvoju
in ne uvaja novosti.
3.2.2 Strategije krčenja (dezinvesiranja)
Strategija krčenja je primerna, ko gre v podjetju za zmanjševanje obsega poslovne
dejavnosti. Vključuje lahko likvidiranje določenih njenih dotedanjih poslovnih področij.
V poštev prihaja usmeritev k odcepitvi posameznih enot (podružnic, obratov). Lahko gre
za odprodajo delov organizacije. Ta strategija je nujna in legitimna strateška izbira v
organizacijah, ki morajo zagotavljati svojo usklajenost z razvoji v svojem okolju. Širjenje
(rast) in krčenje (dezinestiranje) so strateške usmeritve, ki so nujni sopotniki v
gospodarstvu in družbi. Uresničevanje strategije krčenja navadno pomeni, da se
organizacija umika iz neke panoge, s čemer pa so navadno povezani stroški izstopa. Ti so
največkrat povezani s ceneno razprodajo visoko specializirane opreme, s stroški za
prekvalifikacijo ali prezaposlitve delovne sile, z negativnimi sinergičnimi učinki, s
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premagovanjem emocionalnih ovir pri kadrih v organizaciji, s tržnimi reakcijami, z
državnimi in družbenimi omejitvami itd. (Možina 2002, str. 294).
Pučko (2008, str. 108) dodaja, da strategija krčenja v ožjem smislu pomeni usmeritev
podjetja na zmanjšanje obsega poslovanja v dobesednem smislu, kar pomeni, da bo
podjetje še naprej proizvajalo in prodajalo proizvode in storitve, ki jih je imelo v svojem
poslovnem programu, le obseg proizvodnje in prodaje bo manjši.
Pučko (2008, str. 108) členi strategijo krčenja na:
 strategijo krčenja v ožjem smislu (gre za usmeritev predvsem na zmanjševanje
obsega podjetja),
 strategijo likvidacije podjetja (podjetje naj bi prenehalo obstajati),
 na strategijo odprodaje (del sredstev ali del enot podjetja bo odprodan) in
 strategijo zasuka oziroma preobrata (z radikalnimi spremembami v podjetju bo
to poskušalo preživeti).
Podobno kot Pučko (2008, str. 108), tudi Wheelen in Hunger (2010, str. 266-268)
delita strategijo krčenja na štiri specifične strategije, ki so:
 preobrat,
 odvisno podjetje,
 odprodaja/dezinvestiranje in
 stečaj/likvidacija.
Preobrat
Strategije preobrata lahko ustrezajo podjetjem, ki danes dosegajo že podpovprečne
poslovne rezultate, ki pa se vendar še lahko preoblikujejo s pomočjo preventivnega
kriznega poslovodenja (Pučko 2008, str. 108).
Uveljavljanje strategije preobrata navadno pomeni v začetku umik podjetja na tista
strateška poslovna področja, na katerih ima podjetje nekatere osrednje sposobnosti.
Pogosto vključuje odprodajo določenih poslovnih sredstev ali celih enot podjetja ter
zahteva sporazumevanje z upniki o refinanciranju dolgov. Včasih pomeni uveljavljanje
takšne strategije zaustavitev investicij, uveljavljanje novih tržnih strategij, centralizacijo
finančnega poslovodenja, nov način delegiranja pristojnosti v podjetju, odločno
racionalizacijo stroškov in pospešitev obračanja obratnih sredstev, dokapitalizacijo, nove
ali drugačne kooperantske odnose, zmanjšanje števila zaposlenih, spremembe pravne
oblike podjetja ter še veliko drugih rešitev. Spremembe v najvišjem poslovodstvu
podjetja so skoraj po pravilu predhodnica uveljavljanja takšnih strategij (Pučko 2008, str.
108).
Odvisno podjetje
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Gre za odločitev, ko se podjetje v zameno za varnost odpove samostojnosti. Strategije
preobrata podjetje ni zmožno in ima slabo konkurenčno prednost (Duh 2011, str. 36).
Odprodaja/dezinestiranje
Gre za strategijo, ki je primerna takrat, ko management še zmeraj lahko doseže primerno
ceno za delničarje in zaposlene ter ko zaposleni lahko ohranijo svoja delovna mesta, ko
se podjetje v celoti odproda. Odprodaja je smiselna, ko ima kupec potrebne resurse in je
odločeno, da bo podjetje spet postalo dobičkonosno (Duh 2011, str. 36).
Strategija odprodaje je nujni sestavni del strateškega planiranja v podjetju. Odprodaje
(dezinvesticije) in nove investicije so zmeraj prisotne v gospodarstvu. V kolikor
dezinvesticije nadvladajo investicije, je to samo izraz globalnega racionaliziranja
procesov razmestitve resursov v podjetju v določenem obdobju. Uresničitev strategije
odprodaje ima za posledico tudi zmanjšanje velikosti podjetja (Pučko 2008, str. 108).
Stečaj/likvidacija
Strategija likvidacije podjetja je primerna, ko nihče ni pripravljen kupiti propadajočega
podjetja (Duh 2011, str. 62).
Strategija krčenja so primerne, ko podjetje ugotovi, da ni konkurenčno okolju v katerem
deluje. Odvisno pa je, kdaj se podjetje odloči za strategijo krčenja. V kolikor problemi
podjetja še niso kritični, se lahko podjetje odloči za strategijo preobrata. Menimo, da je
ta strategija najbolj ugodna za podjetje, saj podjetju omogoča umik na druga področja,
katera mu lahko prinesejo nadpovprečne poslovne rezultate. V primeru poznega
odločanja kriznega managementa pa lahko podjetje pride do tako imenovanega črnega
scenarija ali stečaja. Gre za najmanj ugodno strategijo krčenja, ki je tudi zadnja možna.
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4 PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA NA RAVNI STRATEŠKEGA
MANAGEMENTA
4.1 Opredelitev procesov planiranja na ravni strateškega managementa
Belak (2002, str. 149) meni, da procesi planiranja na ravni strateškega managementa
obsegajo: iskanje strateških možnosti in strategij, ekonomsko vrednotenje strategij in
programiranje uresničitve izbranih strategij.
Omenjene procese planiranja na ravni strateškega managementa bomo v nadaljevanju
tudi podrobno predstavili.

4.2 Iskanje strateških možnosti in strategij
Belak (2002, str. 149) pravi, da »… strateške možnosti in strategije mora podjetje iskati v
svojem okolju in pri sebi samem«. Oboje, razvojne možnosti in strategije, izhajajo iz
razpoložljivih prodajnih in oskrbnih tržnih potencialov podjetja ter iz sposobnosti
podjetja, da te potenciale tudi izrabi (Belak 2002, str. 149).
Mugler (1995, povzeto po Belak 2002, str. 149) opredeljuje štiri tipična strateška
področja, ki so pomembna za določanje razvojnih možnosti in strategij podjetja.
Omenjena področja imamo v kombinaciji:
 prodajnih trgov in možnih dejavnosti podjetja, ki so izraženi z globalnimi
proizvodnimi in storitvenimi učinki tega podjetja – to področje ponazarjamo s
portfolio prikazom na sliki 3, povzetim po Ansoffovi zamisli iz citiranega vira,
 oskrbnih trgov s surovinami, materiali, energijo in delovnimi sredstvi ter
potrebami podjetja po teh resursih – to področje ponazarja portfolio prikaz na
sliki 4, povzet iz citiranega vira,
 trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja - to področje ponazarja
portfolio prikaz na sliki 5, povzet iz citiranega vira in
 trga kapitala in potrebnih vrst kapitala – to področje ponazarja portfolio prikaz
na sliki 6, povzet iz citiranega vira.
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Slika 3: Strateške alternative na odločitvenem področju "proizvodni trg"
Proizvod
Stari

Novi

Prodajni trgi
Stari
Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Razširitev trga

diverzifikacija

Novi
Vir: (Mugler, 1995, povzeto po Belak 2002, str. 150)

Citirani avtor ugotavlja, da iz ponazoritev na sliki 3 lahko razberemo, da imajo podjetja
pri kombiniranju obstoječih in novih prodajnih trgov ter dejavnosti naslednje načelne
možnosti:
 prodor na nove trge,
 inovacijo proizvodov,
 širitev trga in
 diverzifikacijo (dvosmerno, v spremembo učinkov in trgov).
Slika 4: Strateške alternative na odločitvenem področju "resursi-nabavni trg"
Resursi
Stari
Oskrbni trgi
Stari

Novi

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Razširitev nabavnega trga

Diverzifikacija resursov in
trga

Novi

Vir: (Mugler, 1995, povzeto po Belak 2002, str. 150)

Na sliki 4 citirani avtor predstavlja, da so možne naslednje alternative: prodor na nabavni
trg, razširitev nabavnega trga, inovacija resursov in diverzifikacija resursov in trga.
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Slika 5: Strateške alternative na odločitvenem področju "sodelavci-trgi delovne sile"
Sodelavci
Stari
Trg delovne sile
Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z istega Nova kvalifikacija z istega
trga delovne sile
trga delovne sile
Enaka kvalifikacija z novega Nova kvalifikacija z novega
trga delovne sile
trga delovne sile

Novi

Vir: (Mugler, 1995, povzeto po Belak 2002, str. 151)

Iz ponazoritev na sliki 5, citirani avtor predstavlja temeljni pomen potrebne kvalifikacije
usposobljenosti zaposlenih in možnosti za njihovo prekvalificiranje. Citirani avtor meni,
da temeljni kriteriji za spreminjanje obstoječih kadrovskih potencialov z novimi
praviloma niso ljudje, ampak njihova potrebna in razpoložljiva usposobljenost. Ključnega
pomena je znanje, hotenje ter volja sodelavcev in vodstvenih ter strokovnih kadrov v
podjetju.
Slika 6: Strateške alternative na odločitvenem področju "kapital-trg kapitala"
Vrsta kapitala
Stari
Trgi kapitala
Stari

Novi

Novi

Isti financerji in iste vrste Sprememba
kapitala
kapitala

strukture

Novi financerji in nove vrste Nove vrste kapitala
kapitala
novega trga kapitala

z

Vir: Mugler (1995, povzeto po Belak 2002, str. 151)

Na sliki 6, citirani avtor ponazarja temeljna razmerja med potrebnimi vrstami kapitala in
trgom kapitala kot področjem za opredeljevanje razvojnih možnosti in strategij podjetja.
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Slika 7: Strateške alternative na modelu posplošenega odločitvenega področja
Prostor A
Stari
Prostor B
Stari

Novi

Kombinacija tipa 1

Kombinacija tipa 2

Kombinacija tipa 3

Kombinacija tipa 4

Novi

Vir: (Mugler, 1995, povzeto po Belak 2002, str. 153)

Na sliki 7, obravnavamo spoznanja iz vseh navedenih strateških področij podjetja. Citirani
avtor piše, da dobimo pri grobi členitvi na učinke, prodajne trge, proizvodne tvorce,
oskrbne trge in tehnologijo, dva na peto potenco alternativnih možnosti strategij. Avtor
sicer dodaja, da je to matematična igra, ki pa vseeno opozarja na nepregledno razsežnost
različnih strateških možnosti in strategij vsakega podjetja.
Zaključujemo z Belakovo (2002, str. 149) mislijo, da mora vsako podjetje iskati strateške
možnosti in strategije v svojem notranjem in zunanjem okolju. Strategije so namreč tiste,
ki izhajajo iz oskrbnih tržnih in prodajnih potencialov podjetja ter vsekakor sposobnosti
podjetja, da te potenciale tudi učinkovito izkoristi.

4.3 Ekonomsko vrednotenje strategij
Belak (1998, str. 176) razlaga, da pri ekonomskem vrednotenju strategij, primerjamo
potrebne vložke v uresničitev določene strategije z izidi njene uresničitve. V primeru
vrednotenja strategij vzpostavitve prihodnjega podjetja in njegovega razvoja, izvedemo
to primerjavo med predvidenimi ali pa med planiranimi vložki in izidi. Belak (1998, str.
176) ugotavlja, da »… na ta način dobimo mero ekonomske učinkovitosti in uspešnosti
vrednotene strategije. Njen konkretni izraz je odvisen od uporabljene merske enote
predvidenih ali pa planiranih vložkov ter izidov uresničitve«.
Belak (2002, str. 153) dalje ugotavlja, da moramo pri vsaki obravnavi realnih pojavov,
med katere sodijo tudi strategije, opredeliti bistvo teh pojavov in sicer z določitvijo
veličine njihovih lastnosti. Pri točni in natančni opredelitvi pojava je poleg resničnega
bistva lastnosti tega pojava pomemben tudi način opredelitve njegovih lastnosti. Za
zahtevnejše družbene pojave, pri katerih ne zmoremo opredeljevati bistva v celoti,
izberemo za tovrstne opredelitve le nekatere njihove lastnosti. Tako storimo tudi pri
ocenjevanju, vrednotenju in izbiri strategij, ki so predmet obravnave v tem poglavju.
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Kajzer (1982, povzeto po Belak 1998, str. 177) razlaga, da obravnavani splošni postopek
vrednotenja strategij obsega praviloma vedno dva osnovna koraka, pri čemer v prvem
opredelimo količinski obseg vhodnih in izhodnih veličin, v drugem koraku pa vrednostni
obseg obojih.
Belak (2002, str. 154) razlaga, da šele izmerjene ali ocenjene, v našem primeru strategije,
lahko tudi vrednotimo in nato izbiramo. Ker obstajajo med postopki ocenjevanja in
merjenja nekatere pomembne razlike, se pridružujemo tudi z vidika potreb naše
obravnave mnenju tistih avtorjev, ki ne enačijo merjenja z ocenjevanjem.
Vrednotenju ekonomskih pojavov načeloma sledi izbira, kar velja tudi za izbiro strategij
podjetja. Šele med ovrednotenimi strategijami lahko razlikujemo boljše strategije od
slabših strategij in izberemo najboljše, pri čemer imajo ključno vlogo različni kriteriji
izbire. Za izbiro strategij uporabimo pretežno izločitvene kriterije, ki jih ne moremo
enačiti z mero ekonomske uspešnosti in učinkovitosti strategij. Kolikšna bo mera kriterija,
ali bolj preprosto, kolikšen bo kriterij za izbor strategije, je odvisno od mnogih dejavnikov
znotraj in zunaj podjetja (Belak 2002, str. 156).
Belak (2002, str. 169) poudarja, da je za vsako podjetje temeljnega pomena ekonomsko
vrednotenje strategij in v tej zvezi tudi pomembnih uresničitvenih potencialov. To
vrednotenje temelji na primerjanju ocenjenih vložkov v uresničitev zadevnih strategij s
pričakovanimi učinki in izidi njihove uresničitve. Kot kriterij vrednotenja prihodnjih
strategij uporabljamo zato ocenjene izide uresničitve strategij. O merjenem segmentu
izida uresničitve prihodnje strategije lahko npr. govorimo pri rabi standardiziranih
potroškov in stroškov.
Menimo, da se podjetje s pomočjo ekonomskega vrednotenja in izbire strategij lahko
vsaj delno izogne popolnoma zgrešeni izbiri strategije, ki ne temelji na ustreznih
postopkih za izbiro strategije. Ekonomsko vrednotenje strategij namreč vključuje
primerjanje vložkov v uresničitev določene strategije z izidi njene uresničitve. Na ta način
v podjetju dobijo mero ekonomske učinkovitosti in uspešnosti strategije, ki so jo
vrednotili. Vrednotenju sledi izbira strategij, pri čemer upoštevamo številne kriterije
izbire, kateri so odvisni od zunanjega in notranjega okolja podjetja.

4.4 Programiranje uresničitve izbranih strategij
Belak (1998, str. 178) pravi, da je programiranje uresničitve zaključna faza v
obravnavanem procesu planiranja. Citirani avtor je mnenja, da je uresničitveni program
izbranih strategij osnova za neposredno povezovanje strateškega managementa z
izvedbenim managementom na taktični in operativni ravni podjetja. Avtor pravi, da je
program uresničevanja strategij tisti, ki daje izvedbenemu managementu okvir za
nadaljnje ravnanje.
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Belak (1998, str. 178) povdarja, da je »… programiranje uresničitve je zelo zahtevno
strokovno opravilo, saj mora temeljiti na poznavanju številnih in različnih dejavnikov,
pomembnih za uresničitev izbranih strategij podjetja. Obsega hierarhično opredelitev
uresničevanja izbranih strategij v določenem časovnem obdobju«. Programiranje
uresničitve strategij je zato v neposredni povezanosti s poznavanjem ali celo z
opredeljevanjem potrebnih in razpoložljivih resursov podjetja (Belak 1998, str. 178).
Slika 8: Programiranje uresničitve strategij

Vir: (Belak, 2002, str. 173)

Belak (1998, str. 178) ugotavlja tudi, da pri programiranju uresničitve izbranih strategij,
podjetje opredeljuje najboljšo možno kombinacijo uresničevanja teh strategij. Avtor
(Belak 1998, str. 178) ugotavlja, da programiranje uresničitve izbranih strategij »… določa
optimalnost izvedbe planiranega razvoja podjetja, pri čemer pa pojmujemo optimalnost
kot najugodnejše stanje ob danih možnostih«.
Belak (2002, str. 174) dodaja, da imamo pri programiranju uresničevanja strategij vedno
opravka s postopki večkriterijskega programiranja. Zdi se, da je kljub obilici različnih
kriterijev pri tovrstnem programiranju vendarle v ospredju pričakovana oskrbljenost
podjetja s potrebnimi resursi za uresničitev izbranih strategij, donosnost strategij ter
tveganost naložb v njihovo uresničitev.
Programiranje uresničitve strategij je, kot je tudi razvidno iz slike 9, zadnja faza pred
uresničevanjem strategij. Pomembno je, da v tej fazi pretehtamo vse možnosti in
preverimo vse do sedaj sprejete odločitve glede izbire strategij. V kolikor se na tej točki
sprejmejo napačne odločitve glede izbire strategij, lahko na ravni izvedbenega
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managementa, kjer se omenjene strategije uresničujejo, onemogočijo planiran razvoj
podjetja.
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5 PROUČITEV IZBRANEGA PODJETJA
5.1 Predstavitev podjetja
Empiričen del magistrske naloge bomo izvedli na primeru podjetja Dravske elektrarne
Maribor d.o.o. (v nadaljevanju DEM). DEM imajo sedež podjetja na Obrežni ulici 170 v
Mariboru in so v 100% lasti Holdinga Slovenske elektrarne (v nadaljevanju HSE). Glavna
dejavnost, s katero se podjetje ukvarja, je proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah. Organizacijska oblika, katera je značilna za obravnavano podjetje, je
družba z omejeno odgovornostjo. Področje delovanja podjetja je Slovenija.

5.2 Nastanek podjetja
Podjetje DEM so bile ustanovljene leta 1918 v Mariboru. Prva elektrarna na Dravi je bila
ustanovljena z namenom, da bi z električno energijo oskrbovala podjetja v Gradcu in
okolici, šele pozneje mesto Maribor. Štajerska električna družba je bila pobudnik gradnje,
katere začetki segajo v leto 1902, ko je bila ustanovljena elektrarna v Lebringu. Leta 1910
sta se delniški družbi Elektrarna Lebring in Elektrarna Peggau-Deutach-Feistriz združili v
eno podjetje, Štajersko električno družbo. Na sliki 10 je prikazan časovni okvir izgradnje
osmih elektrarn na Dravi.
Glavna dejavnost podjetja ob ustanovitvi je bila proizvodnja električne energije.
Operacijski prostor, oziroma prostor delovanja podjetja, je predstavljal sedež podjetja in
je bil omejen na področje Štajerske. Kognicijski prostor, torej prostor od koder je podjetje
pridobivalo nova znanja in informacije, pa je bil globalni, medtem ko je tržni prostor
podjetja bil lokalni.
Slika 9: Časovni okvir izgradnje osmih elektrarn na Dravi v obdobju od leta 1918 do leta
1978

Vir: (AJPES, 2014)
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5.3 Ključne spremembe v rasti podjetja
Ključne spremembe v rasti podjetja:
 1918: Prva dravska hidroelektrarna v Sloveniji, HE Fala (najmodernejša in
najmočnejša hidroelektrarna na območju vzhodnih Alp in v srednji Evropi ter
nosilec industrijskega razvoja in električnega omrežja v osrednji in
severovzhodni Sloveniji).
 1943: Nastanek HE Dravograd
 1948: Nastanek HE Mariborski otok
 1953: Nastanek HE Vuzenica
 1956: Nastanek HE Vuhred
 1960: Nastanek HE Ožbalt
 1968: Nastanek HE Zlatoličje
 1977: Povečane zmogljivosti najstarejše dravske elektrarne HE Fala, z
dograditvijo osmega agregata
 1978: Nastanek HE Formin
 1991: Dva nova agregata, ki sta nadomestila proizvodnjo sedmih najstarejših,
zaradi dotrajanosti opuščenih agregatov.
 1991- : Bilo je prenovljenih tudi preostalih pet gornje dravskih elektrarn, s čimer
sta bili povečani zmogljivost in končna moč vsake elektrarne, skupno povečanje
pa je primerljivo z obratovanjem še ene dodatne elektrarne.
 2007: 100% lastnik DEM je postal HSE (Holding Slovenske elektrarne).

5.4 Podjetje danes
DEM so od 21. avgusta 2007 v 100 odstotnem deležu HSE in imajo sedež podjetja na
Obrežni ulici 170 v Mariboru. Operacijski prostor podjetja je razširjen na območju
Slovenije, pretežno na področju Štajerske, Koroške ter Pomurske regije. Kognicijski
prostor podjetja je globalen, saj podjetje pridobiva nova znanja in informacije tudi iz
tujine. Nabavni trg za omenjeno podjetje predstavlja celotna Slovenija. Tržni prostor je v
večini lokalni, saj je podjetje ustvarilo leta 2013 na domačem trgu 99,96% čistih
prihodkov od prodaje. Majhen delež pa predstavljajo tudi tuji trgi, saj je podjetje v letu
2013 ustvarilo 0,04% čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu.
DEM je družba z omejeno odgovornostjo in sodi med velika podjetja. HSE je edini
družbenik (ustanovitelj) podjetja DEM.
Dejavnosti poslovanja družbe
Glavno dejavnost za proučevano podjetje predstavlja proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah, del električne energije pa se ustvari s pomočjo sončnih elektrarn (v
letu 2013 so predstavljale 0,04% proizvodnje električne energije). Ostale dejavnosti
podjetja so naslednje (AJPES, 2014): »medkrajevni in drug cestni potniški promet, cestni
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tovorni promet, telekomunikacijske dejavnosti po vodih, svetovanje o računalniških
napravah in programih, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske
dejavnosti, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje ter obratovanje športnih objektov«.
Omenjena družba še zraven omenjenih dejavnosti opravlja tudi druge registrirane
dejavnosti v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe.
Organizacijska struktura
Organizacijsko strukturo podjetja predstavljajo: »direktor; pomočnik direktorja;
svetovanje direktorju; štabne službe direktorja; tehnično področje, ki ima naslednje
nivoje organizacije: delovne enote, službe, oddelki; sektor za razvoj in izgradnje ter
poslovno splošni sektor, ki imata naslednje nivoje organizacije: službe, oddelki; začasne
organizacijske enote-projekti«.
»Odgovornost v podjetju se deli po načelu hierarhije, dejavnosti in naloge se izvajajo v
zaokroženih strokovnih področjih. Za dejavnosti podjetja velja medsebojna usklajenost,
kar je posledica zagotavljanja potrebne koordinacije«.
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Slika 10: Organizacijska shema družbe

Vir: (AJPES, 2014)

Lastniška struktura družbe
Na osnovi sklepa Vlade RS o prenosu njenega deleža na HSE, je HSE od 21. avgusta 2007
naprej 100% lastnik DEM (AJPES, 2014).
Kadrovska struktura v podjetju
V podjetju je bilo na dan 31.12.2013 zaposlenih 288 ljudi in sicer:
 274 delavcev za nedoločen čas in
 14 delavcev za določen čas
Podjetje ima opredeljeno vizijo, misijo, poslanstvo in strateške cilje podjetja, nima pa
opredeljene strategije podjetja.
Poslanstvo
Dravske elektrarne Maribor so vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih
energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno
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energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega
trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje.
Vizija
Z učinkovito izrabo obnovljivih virov in optimalno razporeditvijo lastnih resursov ohraniti
položaj vodilnega hidroenergetskega sistema v Sloveniji, hkrati pa se s strateškimi
partnerstvi in smiselno širitvijo dejavnosti uveljavljati na tržno zanimivih področjih
(AJPES, 2014).
Strateški cilji podjetja
» Ključni strateški cilji družbe izhajajo iz Strateškega razvojnega programa družbe za
obdobje do leta 2018 in iz Razvojnega načrta skupine HSE 2006 do 2015 s pogledom do
2025«. V nadaljevanju navajamo glavne strateške cilje podjetja DEM do leta 2018 (AJPES,
2014).
»V okviru varne in zanesljive proizvodnje ter izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti:
izvajanje optimalne in skupne politike vzdrževanja ( vzdrževanje večine HE objektov v
skupini HSE, zagotavljanje varnega obratovanja HE in monitoring objektov in naprav),
izvedba načrtovanih investicij v nove proizvodne zmogljivosti (izgradnja črpalke HE
Kozjak do leta 2019, izgradnja verige HE na reki Muri in obnovitev obstoječih kapacitet
in povečanje moči), skrb za trajnostni razvoj, maksimalno izkoriščanje naravnih danosti
reke Drave in njenih pritokov, racionalna izraba hidroenergetskega potenciala z malimi
HE, postati nosilec hidroenergetskega stebra v skupini HSE in zagotavljanje vseh pogojev
(kadri, organizacija, finance) za izvedbo strateških projektov«.
»V okviru racionalizacije poslovanja: zagotavljanje konkurenčnosti z zniževanjem
stroškov poslovanja«
»V okviru upravljanja s človeškimi viri: skrbeti za izobražene, kompetentne, zadovoljne
in motivirane zaposlene, zagotavljati optimalno število zaposlenih, zagotavljati
optimalno kadrovsko strukturo, skrbeti za nenehno usposabljanje in skrbeti za kakovost
delovnega življenja«.
»V okviru upravljanja s finančnimi viri: zagotavljati tako dolgoročno, kot tudi
kratkoročno plačilno sposobnost, obvladovati finančna tveganja, zagotavljati optimalne
vire financiranja, voditi optimalno finančno politiko in optimirati strukturo virov
financiranja in kapitalsko sestavo«.
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Premoženjska in poslovnoizidna struktura
Finančno strukturo podjetja bomo razložili s pomočjo tabele 3 in 4, ki prikazujeta bilanco
stanja in izkaz poslovnega izida podjetja DEM. Omenjeni tabeli sta interni vir podjetja. V
bilanci stanja predstavljamo strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja
za obdobje od leta 2012 do 2013. Prikazali bomo tudi index za leto 2013, ki prikazuje, za
koliko odstotkov se je določena postavka v bilanci zmanjšala ali povečala.
Tabela 3: Bilanca stanja na dan 31.12.
2013
v EUR
572.034.253
482.194.626
940.254

2013
v%
100,00
84,3
0,16

2012
v EUR
563.849.951
475.759.412
732.921

2012
v%
100,00
84,38
0,13

IND 2013/2012
/
101,45
101,35
128,29

II. Nepremičnine, naprave in
oprema
IV. Dolgoročne finančne
naložbe v odvisne družbe
V. Ostale dolgoročne finančne
naložbe in posojila
VI. Dolgoročne poslovne
terjatve
VII. Druga dolgoročna sredstva

399.005.192

69,76

394.470.776

69,96

101,15

81.516.120

14,25

79.052.120

14,01

103,12

130.712

0,02

826.166

0,15

18,82

1.627

/

102.914

0,018

14.112

0,01

729,26

VIII. Odložene terjatve za davek

497.807

0,1

663.317

0,12

75,05

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I.Sredstva
namenjena
za
prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne
naložbe
IV. Kratkoročne poslovne
terjatve
V. Terjatve za odmerjeni davek

89.839.627
25.130

15,7
0,004

88.090.539
8.833

15,62
0,002

101,98
284,50

686
32.027.739

/
5,6

779
67.155.646

/
11,91

/
47,69

12.922.195

2,26

12.034.370

2,13

107,37

/

1.627.333

0,29

/

VI. Druga kratkoročna sredstva
VII. Denar in denarni ustrezniki

2.477.802
42.386.075

0,002
7,41

5.689.610
1.573.968

1,01
0,28

43,55
26,92

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

572.034.253

100,00

563.849.951

100,00

101,45

A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital

558.391.673
395.011.180

97,62
69,06

546.253.419
395.011.180

96,88
70,06

102,22
100

III. Rezerve iz dobička

107.213.269

18,74

97.485.663

17,28

109,97

IV. Rezerva za pošteno vrednost

24.446

0,01

/

/

/

V. Zadržani poslovni izid
B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

56.142.778
3.285.384

9,81
0,57

53.756.576
3.818.924

9,54
0,68

104,44
86,03

I. Rezervacije za odpravnine in
jubilejne nagrade

3.151.884

0,54

3.309.967

0,59

95,22

II. Druge rezervacije

9.939

/

277.186

0,05

/

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva
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/

III.
Druge
dolgoročne
obveznosti
V. Dolgoročne poslovne
obveznosti
C. KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
III. Kratkoročne poslovne
obveznosti
IV. Obveznosti za odmerjeni
davek
V. Druge kratkoročne
obveznosti

4.342

/

167.776

0,03

/

119.219

0,02

63.995

0,01

186,29

10.357.196

1,81

13.777.608

2,44

75,17

9.172.874

1,61

10.762.169

1,9

85,23

623.046

0,11

/

/

/

561.276

0,09

3.015.439

0,54

18,61

Prirejeno po: (AJPES, 2014)

Iz tabele 3 je razvidno, da so se sredstva nekoliko povečala od leta 2012, ko so ta znašala
563.849.951, do leta 2013, ko so se sredstva povečala za 1,45 % in so znašala
572.034.253 EUR. V letu 2012 so dolgoročna sredstva predstavljala 84,38 % in
kratkoročna sredstva 15,62 %, kar pa je podobna struktura sredstev, kot jo je podjetje
imelo v letu 2013, ko so dolgoročna sredstva predstavljala 84,3 % in kratkoročna sredstva
15,7 %. Med sredstvi v letu 2013 v primerjavi z letom 2012, so prevladovala v obeh
primerih dolgoročna sredstva. Struktura dolgoročnih sredstev je ostala enaka, razen v
letu 2013, ko je podjetje imelo za 1.627 EUR dolgoročnih poslovnih terjatev. Med
dolgoročnimi sredstvi v obeh primerih največji del predstavljajo nepremičnine, naprave
in oprema, ki v obeh letih znašajo 70% vseh sredstev.
Med kratkoročnimi sredstvi je struktura sredstev namenjenih za prodajo, zalogo in
kratkoročnih poslovnih terjatev ostala približno enaka, so pa se kratkoročne finančne
naložbe zmanjšale iz 11,91% v letu 2012 na 5,6% v letu 2013. Za odstotek manj je
podjetje imelo tudi drugih kratkoročnih sredstev v letu 2013. Med kratkoročnimi sredstvi
se je v letu 2013 najbolj povečala postavka denar in denarni ustrezniki, ki so narasli na
7,41%, medtem ko so v letu 2012 predstavljali zgolj 0,28% vseh kratkoročnih sredstev.
Na pasivni strani bilance stanja predstavlja največji delež obveznosti do virov sredstev
kapital, ki je v letu 2012 znašal 96,88%. V letu 2013 je zavzemal 97,62% vseh obveznosti
do virov sredstev. Dolgoročne obveznosti so v obeh letih zavzemale približno enak
znesek, medtem ko so se kratkoročne obveznosti v letu 2013 nekoliko zmanjšale iz 2,44%
v letu 2012 na 1,81% v letu 2013.
Struktura kapitala je v obeh letih približno enaka, le da ima podjetje v letu 2013 za 0,01
odstotka rezerve za pošteno vrednost, ki je v letu 2012 ni bilo. V strukturi dolgoročnih
obveznosti v obeh primerih prevladujejo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade,
ki znašajo približno 0,6%. Kratkoročne obveznosti so se v letu 2013 nekoliko zmanjšale in
so znašale 10.357.196 EUR, kar je 1,81% vseh obveznosti do virov sredstev, ki pa so v letu
2012 predstavljale 2,44%. Postavke med kratkoročnimi obveznostmi so ostale prav tako
približno enake.
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Bilanca stanja nam prikazuje strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev. Struktura
sredstev je ustrezna in gre za zdravo podjetje. V primerjavi z letom 2012 nismo opazili
večjih sprememb v strukturi sredstev in obveznosti.
Tabela 4: Izkaz poslovnega izida
2013

2012

v EUR

v EUR

v%

POSLOVNI PRIHODKI

73.301.888

75.206.261

97,47

1. ČISTI PRIHODKI OD
PRODAJE

70.704.280

69.260.996

102,08

3. USREDSTVENI LASTNI
PROIZVODI IN LASTNE
STORITVE

3.218

IND 2013/2012

/

4. DRUGI POSLOVNI
PRIHODKI

2.594.390

5.945.265

43,63

KOSMATI DONOS IZ
POSLOVANJA

73.301.888

75.206.261

97,47

POSLOVNI ODHODKI

60.312.526

67.481.407

89,37

5. STROŠKI BLAGA,
MATERIALA IN STORITEV

6.788.614

6.616.874

102,59

6. STROŠKI DELA

12.237.741

11.869.189

103,11

7. ODPIS VREDNOSTI

14.212.668

21.193.763

67,06

8. DRUGI POSLOVNI
ODHODKI

27.073.503

27.801.581

97,38

POSLOVNI IZID IZ
POSLOVANJA

12.989.362

7.724.854

168,15

9. FINANČNI PRIHODKI

1.791.061

1.759.014

101,82

10. FINANČNI ODHODKI

839.772

1.037.694

80,93

FINANČNI IZID

951.289

721.320

131,88

POSLOVNI IZID PRED
DAVKI

13.940.651

8.446.174

165,05

DAVKI

1.826.843

1.104.769

165,36

11. Odmerjeni davek

1.661.335

1.092.385

152,08

165.510

12.384

1336,48

12.113.808

7.341.405

165,01

12. Odloženi davki
ČISTI POSLOVNI IZID
POSLOVNEGA LETA
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Prirejeno po: (AJPES, 2014)

S pomočjo tabele 4 smo prikazali izkaz poslovnega izida podjetja, ki prikazuje prihodke
in odhodke podjetja za poslovno leto 2012 in 2013. Iz tabele lahko razberemo, da so se
v letu 2013 poslovni prihodki zmanjšali za 2,59%, kljub temu, da so bili čisti prihodki od
prodaje za 2,08 % višji kot leta 2012. Razlog za takšne odstotke vidimo v zmanjšanju
drugih poslovnih prihodkov za 56,37 %, kamor sodijo prihodki od odprave rezervacij,
prihodki od črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, prejete
odškodnine in pogodbene kazni ter podobni prihodki (npr. državne podpore).
Kosmati donos iz poslovanja je posledično zabeležil zmanjšanje za 2,53 % v primerjavi z
letom poprej. Poslovni odhodki so bili leta 2013 za 10,63 % manjši kot leta 2012, kar je
vplivalo tudi na rast poslovnega izida iz poslovanja, ki je v primerjavi z letom 2012 beležil
68,15 % rast in znašal 12.989.362 EUR. Po odštetih davkih je podjetje v letu 2013 beležilo
65,01 % rast čistega poslovnega izida poslovnega leta. Menimo, da je podjetje uresničilo
zastavljene cilje in doseglo pričakovano rast dobička.

5.5 Razvojna analiza podjetja
5.5.1 Analiza razvojne vizije, politike, strategij
Vizija
V podjetju imajo opredeljeno vizijo podjetja in se zavedajo, da je opredeljena vizija
pomemben del uspeha podjetja. Vizija podjetja je kot kompas, ki nakazuje smer, v katero
se podjetje naj giblje. Pomembna je tudi zato, ker združuje ljudi v podjetju.
V preučevanem podjetju je razvojna vizija usmerjena v učinkovito izrabo obnovljivih virov
in optimalno razporeditev lastnih resursov. Podjetje strmi k ohranitvi položaja vodilnega
hidroenergetskega sistema v Sloveniji, hkrati pa si želi, skupaj s strateškimi partnerstvi in
smiselno širitvijo dejavnosti, uveljavljati na tržno zanimivih področjih.
Politika podjetja
Poslanstvo podjetja predstavlja zagotavljanje kakovostne energije na okolju prijazen
način, česar cilj podjetja je ekonomska uspešnost in skladen trajnostni razvoj okolja in
tržišča, na katerem deluje. Poslanstvo podjetja je dobro opredeljeno, saj pojasnjuje
razmerje podjetja do okolja, vlogo v tem okolju in tudi značilnosti svojega ravnanja v tem
okolju.
Smotrov v podjetju nimajo opredeljenih. Cilji so opredeljeni, kot strateški cilji podjetja in
so razdelani dobro, glede na različna področja.
Politika podjetja v proučevanemu podjetju je usmerjena k odgovorni politiki podjetja, ki
se kaže v vsestranskem izpolnjevanju interesov vseh udeležencev. Podjetje skrbi za
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izobraževanje, kompetence ter tudi za zadovoljne in motivirane zaposlene. Velik
poudarek daje skrbi za okolje in izvaja številne projekte na to temo. Podjetje je družbeno
in socialno odgovorno, upošteva zahteve zakonodaje, interne predpise in določbe, ki so
vezane na sistem ravnanja z okoljem, sistem varnosti in zdravja pri delu ter sistem
varovanja informacij. Podjetje je usmerjeno k skrbi za trajnostni razvoj in vzdrževanju
konkurenčnosti. V nadaljevanju navajamo cilje, ki se uresničujejo v okviru politike
podjetja in tudi prizadevanja družbe, ki jih politika podjetja izraža.
V okviru politike podjetje uresničuje naslednje cilje:
 izvajanje optimalne politike obratovanja in vzdrževanja,
 izvedba načrtovanih investicij v nove proizvodne zmogljivosti,
 skrb za trajnostni razvoj,
 zagotavljanje konkurenčnosti z zniževanjem stroškov poslovanja,
 skrb za izobražene, kompetentne, zadovoljne in motivirane zaposlene in
 optimiranje strukture virov financiranja in kapitalske sestave.
Politika podjetja izraža prizadevanje za:
 stalno spremljanje in merjenje vplivov na varnost in zdravje pri delu ter okolje
(okoljskih vidikov), kot posledico izvajanja procesov družbe in izboljševanje
stanja z jasno postavljenimi cilji in programi,
 dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in
določb, vezanih na sistem ravnanja z okoljem, sistem varnosti in zdravja pri delu
ter sistem varovanja informacij,
 stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju sistema ravnanja
z okoljem, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij,
 preprečevanje poškodb in okvar zdravja,
 nenehno izboljševanje stanja na področju sistema ravnanja z okoljem, sistema
varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij,
 zagotavljati dovolj visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti sistemov vodenja,
 na osnovi ocene tveganja si prizadevati za ohranjanje sprejemljive ravni
zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij,
 uspešno in učinkovito prepoznavanje kot tudi reševanje varnostnih incidentov
in
 redno komuniciranje z zaposlenimi, inšpekcijskimi službami, dobavitelji, kupci,
zdravstvenimi organizacijami, inštituti ter ostalim okoljem z namenom
vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Strategije podjetja
Obravnavano podjetje nima opredeljenih strategij in jih nikoli ni imelo.
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5.5.2 Strukturna analiza podjetja
Strukturno analizo podjetja bomo prikazali z vidika:
 glavnih dejavnosti podjetja,
 strukture prihodkov podjetja,
 premoženjske strukture,
 analiza kadrovske strukture in
 tehnično tehnološke strukture.
Glavna dejavnost podjetja
Glavno dejavnost za proučevano podjetje predstavlja proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah.
Ostale dejavnosti podjetja pa so naslednje: medkrajevni in drug cestni potniški promet,
cestni tovorni promet, telekomunikacijske dejavnosti po vodih, svetovanje o
računalniških napravah in programih, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske
dejavnosti, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje ter obratovanje športnih objektov.
Struktura prihodkov
V nadaljevanju bomo s pomočjo tabele 5 in 6 prikazali strukturo prihodkov podjetja DEM
za obdobje pet let in sicer v letih od 2009 do 2013.

Tabela 5: Struktura prihodkov glede na dejavnosti podjetja
Delež prihodkov
v%

Leto
2009

2010

2011

2012

2013

Električna
energija

99,03

99,02

98,64

98,58

98,51

Ostale
dejavnosti

0,97

Struktura
prihodkov

Dejavnosti
podjetja

100%

100%
0,98

100%
1,36

Vir: (AJEPS, 2014)
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100%
1,42

100%
1,49

Tabela 5 nam prikazuje strukturo prihodkov podjetja DEM po dejavnostih za obdobje pet
let. Iz tabele je razvidno, da je glavna dejavnost v podjetju proizvodnja električne
energije, ki obsega večino ustvarjenih prihodkov v podjetju. Druge dejavnosti podjetja
prinesejo podjetju manj kot 2 % vseh prihodkov, ki jih podjetje ustvari.
Tabela 6: Struktura prihodkov podjetja glede na prodajni trg
Delež prihodkov
v%

Leto
2009

2010

2011

2012

2013

Struktura
prihodkov
Prodajni
trg

Domači
trg
Tuji trg

99,98

99,98
100%

0,02

99,96
100%

0,02

99,96
100%

0,04

99,95
100%

0,04

100%
0,05

Vir: (AJPES, 2014)

Tabela 6 prikazuje strukturo prihodkov podjetja v obdobju petih let glede na prodajni trg.
Vidimo lahko, da podjetje ustvari večino prihodkov na domačem trgu. Podjetje ustvari
zanemarljivo vrednost prihodkov na tujih trgih. V našem primeru, v obdobju od leta 2009
do leta 2013 je podjetje povprečno doseglo na tujih trgih 0,03 % vseh prihodkov, ki jih je
podjetje ustvarilo.
Tabela 7: Struktura čistih prihodkov podjetja v EUR
Obdobje
Čisti
prihodki
podjetja v
EUR

2009
81.155.105

2010
67.371.150

2011
67.675.469

2012
69.260.996

2013
70.704.280

Vir: (AJPES, 2014)

Iz tabele 7 je razvidna struktura prihodkov podjetja. Vidimo lahko, da je podjetje leta
2010 ustvarilo 67.371.150 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 16,98 % manj kot
leta 2009, ko so čisti prihodki od prodaje znašali 81.155.105 EUR. Leto 2011 je podjetje
ustvarilo za 67.676.469 EUR čistih prihodkov od prodaje in beležilo 0,45% rast v
primerjavi z letom poprej. Leta 2012 so čisti prihodki od prodaje znašali 69.260.996 EUR,
kar je za 2,34% več kot v letu 2011. Največje čiste prihodke od prodaje pa je podjetje
beležilo leta 2013, ko so ti znašali 70.704.280 EUR, kar pa je 2,08% več kot leta 2012.
Vidimo lahko, da z izjemo leta 2009 čisti prihodki podjetja iz leta v leto rastejo. Menimo,
da je vzrok za rast čistih prihodkov od prodaje posledica vlaganja v raziskave in razvoj,
širjenja hidroelektrarn in vlaganja v novosti, kot so sončne elektrarne, kar je doprineslo
k rasti čistih prihodkov od prodaj. Vsekakor je temu doprinesla tudi odgovorna politika
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podjetja, ki skrbi za zadovoljstvo vseh udeležencev, motivacijo zaposlenih in vlaganje v
izobraževanja in dodatna usposabljanja zaposlenih. Velik vpliv je imelo tudi sodobno
centralno vodenje proizvodnje, ki z nenehnim nadzorom nad pretokom vode krmili
delovanje elektrarn in zagotavlja optimalno obratovanje.
Podjetje nima opredeljenih programsko tržnih področij. V nadaljevanju navajamo
poslovne funkcije v podjetju.
Poslovne funkcije v podjetju:
 proizvodna funkcija
 kadrovska funkcija
 finančna funkcija
 nabavna funkcija
 prodajna funkcija
Proizvodna funkcija
Sodobno centralno vodenje proizvodnje, ki v skladu z nenehno nadziranim pretokom
vode krmili delovanje elektrarn, zagotavlja zanesljivo in optimalno obratovanje. Ob
upoštevanju pravil obratovanja, zahtev po energiji in pretokov center vodenja skrbi za
optimalno izkoriščanje vodnih potencialov Drave v Sloveniji, načrtuje možno proizvodnjo
in prilagaja obratovanje spremenljivim energetskim in vodnim razmeram.
Proizvodnjo in pretok center vodenja Dravskih elektrarn Maribor usklajuje s centrom
vodenja HSE ter s centri vodenja avstrijskih in hrvaških elektrarn na Dravi.
DEM imajo lastno telekomunikacijsko omrežje odličnih zmogljivosti, ki služi za povezavo
z elektrarnami in s partnerji v elektroenergetskem sistemu.
Kadrovska funkcija
Zaposleni v kadrovski službi skrbijo za obveščanje delavcev o novostih in morebitnih
dodatnih obveznostih, skrbijo za vodenje prisotnosti pri delu in urejajo izostanke od dela
(v primeru bolniškega staleža ali dopusta). Skrbijo in se trudijo za dodatno izobraževanje
in izpopolnjevanje zaposlenih.
Tudi v letu 2013 so veliko pozornost posvečali izobraževanju in usposabljanju zaposlenih.
Izvedena so bila številna strokovna usposabljanja ter usposabljanja s področja sprememb
zakonodaje in drugih aktualnih novosti. Posebno pozornost so namenili izobraževanju iz
varstva pri delu, s področja sprememb davčne zakonodaje, zahtevnih računalniških
programov in drugih aktualnih novosti.
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Finančna funkcija
Likvidnostno situacijo družbe ne predstavljajo le aktivnosti za zagotavljanje ustreznih
denarnih tokov, ampak tudi razpoložljivost likvidnih sredstev v obliki, s katero je mogoče
tekoče izpolnjevati zapadle finančne obveznosti. Zaradi nastale gospodarske situacije je
bilo finančno poslovanje DEM v letu 2013 usmerjeno predvsem v:
 zagotavljanje plačilne sposobnosti,
 oblikovanje ustrezne likvidnostne rezerve in
 obvladovanje finančnih tveganj.
Zagotavljanje plačilne sposobnosti DEM ni predstavljajo omejitev pri poslovanju družbe,
saj so z obvladovanjem denarnih tokov zagotavljali ustrezno plačilno sposobnost.
Pravočasno poravnavo kratkoročnih obveznosti so omogočile pravočasno poravnane
terjatve za prodano električno energijo.
DEM so oblikovali likvidnostno rezervo v obliki vezanih sredstev pri bankah za poravnavo
vseh obveznosti družbe.
Izpostavljenost DEM finančnim tveganjem je nizka, predvsem zaradi vpetosti v skupino
HSE. DEM namreč skoraj 98% prihodkov ustvari z enim zanesljivim kupcem, s katerim
ima podjetje sklenjeno letno pogodbo o prodaji električne energije, ki vsebuje elemente
zavarovanja terjatev.
Deponirana sredstva ima podjetje le pri bankah v večinski lasti države. Vsa plačila
največjega kupca, ki je HSE so stabilna in tudi predvidljiva. Obveznosti do dobaviteljev in
druge finančne obveznosti pa so znane vnaprej.
Nabavna funkcija
V podjetju DEM imajo postopke nabave urejene s Pravilnikom o postopkih naročanja in
Pravilnikom o uvrščanju ponudnikov na listo odobrenih ponudnikov. V skladu z obema
pravilnikoma vse več nabav realizira podjetje pri odobrenih dobaviteljih, ki izpolnjujejo
zahteve standardov in imajo priznane reference. V DEM težijo k čim večji centralizaciji
nabavne funkcije, kar pa zmeraj zaradi narave dela ni mogoče v celoti izvajati.
Z namenom racionalizacije poslovanja in doseganja boljših nabavnih pogojev, teži
podjetje k zmanjševanju števila dobaviteljev. Podjetje teži k iskanju najugodnejših virov
kakovostnih izdelkov in storitev priznanih domačih in tujih dobaviteljev. Tako dobavitevlji
investicijske opreme in tisti, ki opravljajo večja vzdrževalna dela za podjetje sodijo med
največje dobavitelje podjetja DEM.
Kakovost dobave materiala in storitev dobaviteljev neposredno vpliva na brezhibno
delovanje naprav podjetja, kar je pogoj za nemoteno proizvodnjo električne energije.
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Zaradi pomembnosti zagotavljanja nemotene proizvodnje električne energije ima izbor
kakovostnih dobaviteljev še toliko večji pomen.
Prodajna funkcija
S prodajo električne energije podjetje DEM ustvarijo večino čistih prihodkov od prodaje.
Prodajno funkcijo predstavlja prodaja dvema kupcema in sicer HSE in Borzen. Ostalo
prodajo, v zelo majhnem deležu pa predstavljajo prihodki na tujem trgu, prihodki iz
naslova storitev, najemnin, menze in drugi prihodki od prodaje. Podjetje se ne ukvarja z
direktno prodajo končnim uporabnikom.
Premoženjska struktura
Premoženjsko strukturo bomo prikazali s pomočjo bilance stanja od leta 2011 do leta
2013. Prikazali bomo tudi, za koliko odstotkov so se sredstva in obveznosti do virov
sredstev od leta 2011 do leta 2013 povečala oziroma zmanjšala.
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Tabela 8: Bilanca stanja – sredstva na dan 31.12.

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA
SREDSTVA
I. Neopredmetena
sredstva
II. Nepremičnine,
naprave in
oprema
IV. Dolgoročne
finančne naložbe
v odvisne družbe
V. Ostale
dolgoročne
finančne naložbe
in posojila
VI. Dolgoročne
poslovne terjatve
VII. Druga
dolgoročna
sredstva
VIII. Odložene
terjatve za davek
B. KRATKOROČNA
SREDSTVA
I.Sredstva
namenjena za
prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne
finančne naložbe
IV. Kratkoročne
poslovne terjatve
V. Terjatve za
odmerjeni davek
VI.
Druga
kratkoročna
sredstva
VII. Denar in
denarni ustrezniki

2013

2013

2012

2012

2011

2011

v EUR
572.034.253
482.194.626

v%
100
84,3

v EUR
563.849.951
475.759.412

v%
100,00
84,38

v EUR
555.414.448
472.778.273

v%
100
85,12

IND
2013/20
11
/
102,99
101,99

940.254

0,16

732.921

0,13

860.958

0,16

109,21

399.005.192

69,76

394.470.776

69,96

392.204.999

70,61

101,73

81.516.120

14,25

79.052.120

14,01

375.613

0,07

21702,1
5

130.712

0,02

826.166

0,15

78.655.223

14,16

0,17

1.627

/

2.907

/

55,94

102.914

0,018

14.112

0,01

2.871

/

3584,60

497.807

0,1

663.317

0,12

675.702

0,12

73,67

89.839.627

15,7

88.090.539

15,62

82.636.175

14,88

108,72

25.130

0,004

8.833

0,002

12.107

0,01

207,56

686
32.027.739

/
5,6

779
67.155.646

/
11,91

1.320
50.164.183

/
9,03

51,97
63,84

12.922.195

2,26

12.034.370

2,13

10.920.601

1,97

118,33

/

1.627.333

0,29

0

/

/

2.477.802

0,002

5.689.610

1,01

253.467

0,04

977,56

42.386.075

7,41

1.573.968

0,28

21.284.497

3,83

199,14

Prirejeno po: (AJPES, 2014)

Iz tabele 8 je razvidno, da so sredstva od leta 2011, ko so znašala 555.414.448 EUR, do
leta 2013 iz leta v leto postopno rastla. Iz leta 2011 do leta 2013 so zrastla za skoraj 3%
in znašala 572.034.253 EUR. V letu 2011 so dolgoročna sredstva predstavljala 85,12 % in
kratkoročna sredstva 14,88 %, podobna je tudi struktura sredstev v letu 2012 in 2013.
Med sredstvi v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 in 2011 prevladujejo dolgoročna
sredstva, ki predstavljajo približno 85% vseh sredstev. Med dolgoročnimi sredstvi
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največji del sestavljajo nepremičnine, naprave in oprema, ki v letih med 2011 in 2013
znašajo 70% vseh sredstev. Med dolgoročnimi sredstvi opazimo, da so se med letom
2011 in 2013 največ povečale dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe iz 375.613
EUR v letu 2011 na 81.516.120 EUR v letu 2013, kar je 21602,15 % več kot v letu 2011.
Zanimiv podatek je tudi, da so v letu 2011 znašale ostale dolgoročne finančne naložbe in
posojila 78.655.223 EUR v letu 2013 pa zgolj 130.712 EUR. V letu 2011 so tako ostale
dolgoročne finančne naložbe in posojila znašala 14,16% vseh sredstev, podobno kot so v
letu 2013 znašale dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 14,25% vseh sredstev.
V letu 2011 so dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe predstavljale zgolj 0,07 %
sredstev, podobno kot so leta 2013 ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
predstavljala zgolj 0,02% vseh sredstev.
Med kratkoročnimi sredstvi v letu 2013 predstavlja največji delež denar in denarni
ustrezniki, ki predstavljajo 7,4% vseh kratkoročnih sredstev, kar je 42.386.075 EUR. V
primerjavi z letom 2011 in 2012 omenjena postavka ni predstavljala največjega deleža
med kratkoročnimi sredstvi. V letu 2012 je največji delež podjetje namenilo kratkoročnim
finančnim naložbam v znesku 67.155.646 EUR, kar je 11,91%. V primerjavi z letom 2013
so kratkoročne finančne naložbe predstavljale zgolj 5,6%, v letu 2011 pa 9,3% in so
zavzemale največji delež kratkoročnih sredstev.
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Tabela 9: Bilanca stanja - obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.

KAPITAL IN
OBVEZNOSTI
A. KAPITAL
I. Vpoklicani
kapital
III. Rezerve iz
dobička
IV. Rezerva za
pošteno vrednost
V. Zadržani
poslovni izid
B. DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
I. rezervacije za
odpravnine in
jubilejne nagrade
II. Druge
rezervacije
III. Druge
dolgoročne
obveznosti
V. Dolgoročne
poslovne
obveznosti
C. KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
III. Kratkoročne
poslovne
obveznosti
IV. Obveznosti za
odmerjeni davek
V. Druge
kratkoročne
obveznosti

2013

2013

2012

2012

2011

2011

IND
2013/
2011

v EUR

v%

v EUR

v%

v EUR

v%

572.034.253

100,00

563.849.951

100,00

555.414.448

100

102,99

558.391.673
395.011.180

97,62
69,06

546.253.419
395.011.180

96,88
70,06

538.912.014
395.011.180

97,02
71,11

103,61
100

107.213.269

18,74

97.485.663

17,28

97.485.663

17,55

109,98

24.446

0,01

/

/

/

/

/

56.142.778

9,81

53.756.576

9,54

46.415.171

8,36

120,96

3.285.384

0,57

3.818.924

0,68

3.421.121

0,62

96,03

3.151.884

0,54

3.309.967

0,59

3.176.897

0,58

99,21

9.939

/

277.186

0,05

/

/

/

4.342

/

167.776

0,03

187.793

0,03

2,31

119.219

0,02

63.995

0,01

56.431

0,01

211,65

10.357.196

1,81

13.777.608

2,44

13.081.313

2,36

79,17

9.172.874

1,61

10.762.169

1,9

10.714.031

1,93

85,61

623.046

0,11

/

/

836.767

0,15

74,45

561.276

0,09

3.015.439

0,54

1.530.515

0,28

36,67

Prirejeno po: (AJPES, 2014)

Iz tabele 9 so razvidne vrednosti obveznosti do virov sredstev. Razvidno je, da na pasivni
strani bilance stanja predstavlja največji delež obveznosti do virov sredstev kapital, ki je
v letu 2013 znašal 558.391.673 EUR in je iz leta 2011 do leta 2013 poskočil za 3,61 %. V
letu 2013 je zavzemal 97,62% vseh obveznosti do virov sredstev, podobna struktura je
značilna tudi za leti 2012 in 2011. Dolgoročne obveznosti imajo podobno strukturo v letih
od 2011 do 2013. Med dolgoročnimi obveznostmi v obdobju od leta 2011 do leta 2013
prevladujejo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade, ki znašajo približno 0,6 %.
Pri kratkoročnih obveznostih pa opazimo, da so se v letu 2013 nekoliko zmanjšale na
10.357.196 EUR, kar je za 3,7 % manj v primerjavi z letom 2011.
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Izobrazbena struktura v podjetju
V tabeli 10 prikazujemo izobrazbeno strukturo, ki nam prikazuje izobrazbeno strukturo
zaposlenih v podjetju za obdobje od leta 2009 do leta 2012. Iz tabele je razvidno, da je
podjetje iz leta v leto zmanjševalo število zaposlenih s stopnjo izobrazbe od I. do IV.
Največji delež zaposlenih v proučevanem obdobju predstavljajo zaposleni s
srednješolsko izobrazbo, ki predstavljajo dobrih 28% vseh zaposlenih v podjetju. Število
zaposlenih s stopnjo izobrazbe od VI. do IX. se je v podjetju od leta 2009 do 2010
povečevalo.
Tabela 10: Izobrazbena struktura zaposlenih (od leta 2009 do leta 2012)
Število
zaposlenih

2009

2009

2010

2010

v%

2011

v%

2011

2012

v%

2012
v%

Stopnja
izobrazbe
I. - nekvalificirani

16

5,6

14

4,96

12

4,2

10

3,4

II. - osnovna šola

2

0,7

1

0,35

1

0,3

0

0,0

III. - nižja izobrazba

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

IV. - kvalificirani

77

26,7

69

24,47

69

24,2

66

22,8

V. - srednja

82

28,5

81

28,72

80

28,1

82

28,3

VI. - višja

42

14,6

43

15,25

45

15,8

47

16,2

VII. - visoka

65

22,6

68

24,11

70

24,6

76

26,2

VIII. - magisterij

4

1,4

6

2,13

6

2,1

7

2,4

IX. - doktorat

0

0,00

0

0,00

2

0,7

2

0,7

Skupaj:

288

100

282

100

285

100

290

100

Vir: (AJPES, 2014)
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Zaradi novih ravni izobrazbe prilagamo sliko 11, iz katere je razvidna struktura izobrazbe
zaposlenih v letu 2013.
Slika 11: Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2013

Vir: (AJPES, 2014)

Slika 12: Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2013 (v %)

Vir: (AJPES, 2014)

Iz slike 11 in 12 je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju v letu 2013. V
primerjavi z tabelo 10 lahko rečemo, da se je izobrazbena struktura delno izboljšala, saj
je podjetje zmanjšalo število zaposlenih z I. stopnjo izobrazbe. Število zaposlenih z V. ali
višjo stopnjo izobrazbe se ni veliko spreminjalo. Tako da lahko rečemo, da se na področju
izobrazbene strukture zaposlenih ni veliko spremenilo, razen zmanjšanje števila
zaposlenih z najnižjo stopnjo izobrazbe.
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Tabela 11: Struktura oblike zaposlitve določen/nedoločen čas
Število
zaposlenih
Določen čas
Nedoločen
čas
Skupaj:

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

5
283

6
276

8
277

13
277

14
274

288

282

285

290

288

Vir: (AJPES, 2014)

Iz tabele 11 je razvidno, da podjetje zaposluje zaposlene večinoma za nedoločen čas.
Opazimo pa tudi, da se število zaposlitev za določen čas iz leta v leto povečuje. Leta 2009
je imelo podjetje od skupno 288 zaposlenih samo 5 zaposlenih za določen čas, medtem
ko ima podjetje leta 2013 kar 14 zaposlenih za določen čas ob enakem številu zaposlenih.
Tehnično tehnološka struktura
Tehnično tehnološko strukturo bomo prikazali s tabelo 12, ki prikazuje vlaganja podjetja
v obdobju od leta 2011 do leta 2013. Vidimo lahko, da je podjetje investiralo v nove
naprave in opremo, katera je iz leta v leto izboljševala tehnično tehnološko strukturo
podjetja.
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Tabela 12: Tehnično-tehnološka struktura
Obdobje
2009

Tehnično-tehnološka struktura












2010

2011

2012




























prenova HE Zlatoličje - naprave vodne turbine 2,
prenova HE Zlatoličje - naprave generatorja 2,
prenova HE Zlatoličje - drenaža strojnice,
prenova HE Zlatoličje - naprave za vodenje lastne porabe in skupnih
naprav,
prenova HE Zlatoličje - naprave vodne turbine MHE Melje,
prenova HE Zlatoličje - naprave generatorja MHE Melje,
prenova HE Zlatoličje - hidromehanske naprave MHE Melje,
prenova HE Zlatoličje - sistem priprave tehnološke vode HE Zlatoličje,
obnova sistema za avtomatsko opazovanje pregrade HE Zlatoličje,
obnova sistema za avtomatsko opazovanje pregrade in dovodnega kanala
HE Formin,
zamenjava telefonske centrale in osebne telekomunikacijske opreme DEM
ter druga oprema.
zamenjava 110 kV polja Dravograd,
prenova HE Zlatoličje - naprave vodne turbine 2
prenova HE Zlatoličje - naprave generatorja 2
prenova HE Zlatoličje - naprave za vodenje zapornic MHE Melje
prenova sistemskega prostora ter druga oprema.
zamenjava 110 kV polja Vuzenica - HE Dravograd,
zamenjava 110 kV merilnega polja HE Dravograd,
zamenjavo 110 kV zveznega polja HE Dravograd
zamenjava 110 kV polja RTP Dravograd,
obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 2 HE Vuzenica,
izgradnja sončne elektrarne HE Zlatoličje,
obnova mostnih žerjavov v strojnici HE Formin,
izgradnja sončne elektrarne HE Formin,
nabava hidravličnega bagerja A904C HE Zlatoličje ter druga oprema.
obnova portalnega žerjava HE Dravograd,
obnova vzbujalnega sistema Unitrol 6080 HE Fala,
prenova naprave vodne turbine TU1 HE Zlatoličje,
prenova naprave generatorja G1 HE Zlatoličje,
prenova energijskega odvoda G1 HE Zlatoličje,
prenova naprave za hladilno vodo TU1 HE Zlatoličje,
prenova naprave za vodenje agregata 1 HE Zlatoličje,
prenova zaščitnih naprav agregata 1 HE Zlatoličje,
prenova naprave bloka transformatorja T1 HE Zlatoličje,
izgradnja sončne elektrarne HE Zlatoličje,
izgradnja nove poslovne zgradbe OCV III.,
druga oprema.
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2013













obnova pretočnega polja 1 HE Dravograd,
obnova pretočnega polja 3 in 4 HE Vuzenica,
obnova pretočnega polja 3 in 4 HE Vuhred,
zamenjava sistema vodenja HE Fala,
prenova turbine in generatorja 1 in 2 HE Zlatoličje,
obnova naprav lokalne avtomatike agregata 1 in 2 HE Formin
obnova razvoda lastne porabe agregata 1 in 2, drenaže, vodomernih
naprav ter 110 kV polja generatorja 1 in 2 HE Formin
obnova portalnega žerjava HE Formin
obnova arhivskega prostora OCV I.,
rekonstrukcija TK prostora, laboratorija OCV I.,
nadgradnja računalniške opreme in video domofonskih sistemov in druge
naprave ter oprema.
Vir: (AJPES, 2014)

Iz tabele 12 je razvidno, da podjetje vlaga v izboljšanja tehnično tehnološke strukture.
Podjetje vsako leto skrbi za obnovo hidroelektrarn, skrbi za nadgradnjo računalniške
opreme in je v koraku s časom. Vlaga tudi v turbine, generatorje in pretočna polja ter
sistem za avtomatsko opazovanje pregrad.

5.6 Okoljska proučitev razvojnih možnosti podjetja
V poglavju o okoljski proučitvi razvojnih možnosti podjetja se bomo ukvarjali z oceno
predvidenega razvoja okolja in analizo okoljskih priložnosti, nevarnosti in razvojnih
tveganj za podjetje. S pomočjo omenjene analize bomo preučili trenutno stanje podjetja
v njegovih podokoljih in na osnovi analize predvideli, za kakšne razvojne trende,
priložnosti in nevarnosti lahko gre v prihodnosti.
Ocena predvidenega razvoja okolja
V tem podpoglavju bomo preučevali okolja podjetja DEM. Omejili se bomo na:
 ekonomsko okolje,
 družbeno – politično in drugo socialno okolje,
 tehnološko okolje,
 ekološko okolje.
Analizirali bomo tudi:
 prodajni trg,
 nabavni trg,
 trg delovne sile in
 finančni trg.
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Ekonomsko okolje
V Sloveniji smo vse od začetka gospodarske krize pa vse do danes priča vse večjemu
oddaljevanju države od povprečne razvitosti, ki je značilna za Evropsko unijo. Zmanjšana
je blaginja prebivalstva, ki je posledica padca gospodarske aktivnosti. V letu 2015 se opazi
šibko okrevanje gospodarske aktivnosti. Cene nafte so dosegle najnižje vrednosti v
zadnjih šestih letih. Januarja 2015 se je tudi vrednost evra močno znižala (UMAR 2015,
str. 7).
Na podlagi okrepitve gospodarske aktivnosti lahko govorimo o bolj ugodnem
ekonomskem okolju za podjetja v prihodnje. V letu 2014 je Slovenija beležila najvišjo rast
po začetku krize in je znašala 2,6%. Spodbudni so tudi nekateri finančni kazalniki in boljše
razmere na trgu dela, ki se kažejo tudi v letu 2015. Okrevanje lahko povezujemo z
izboljšanimi razmerami v mednarodnem okolju, izboljšanje stroškovne konkurenčnosti,
boljše razmere na finančnih trgih in sanacijo bančnega sistema (UMAR 2015, str. 9).
Spodbudno je tudi dejstvo, da je bruto domači proizvod v Sloveniji v letu 2014, po dveh
letih upadanja beležil najvišjo rast po začetku krize. Vzroke zato vidimo v krepitvi rasti
izvoza in v domači potrošnji, ki se je po letu 2008 prvič povečala (UMAR 2015, str. 9)
V letu 2014 se je nadaljevalo tudi razdolževanje podjetij in bank, ki je bilo v primerjavi z
letom 2013 za polovico manjše. Izboljšala se je kakovost bančnih terjatev in znižal se je
obseg nedonosnih terjatev.
Izziv še vedno ostaja trajnejše izboljšanje konkurenčnosti z dvigom dodane vrednosti, in
sicer s povečanjem inovacijske sposobnosti gospodarstva, izboljšanjem poslovnega
okolja in večjim prilivom neposrednih tujih investicij. V zadnjih letih je Slovenija zelo
povečala vlaganja v raziskave in razvoj, povečalo pa se je tudi število raziskovalcev in
terciarno izobraženega prebivalstva. Problem se pojavlja v ne skladanju med ponudbo in
povpraševanjem po terciarno izobraženih kadrih. Raven prenosa znanja iz raziskovalnega
v poslovni sektor za zdaj ne omogoča hitrejšega povečanja inovativnosti in
konkurenčnosti gospodarstva (UMAR 2014, str. 13)
Podjetje sicer ni imelo v preteklih letih težav s financiranjem, saj je iz leta v leto podjetje
dosegalo višje čiste prihodke od prodaje. Vendar izboljšanje ekonomskega okolja za
podjetje pomeni nove priložnosti za nove investicije predvsem zaradi izboljšanja stanja
na finančnih trgih. Prav tako so se razmere na trgu dela izboljšale, kar je spodbudno tudi
za omenjeno podjetje, ki si želi zaposlovati novo delovno silo. Proučevano podjetje si
prizadeva za vlaganje v raziskave in razvoj ter se iz leta v leto trudi izpopolnjevati na
svojem področju.
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Družbeno – politično in drugo socialno okolje
Slovenija se uvršča med deset držav EU, v katerih beležijo upad zadovoljstva z življenjem.
Vzroke za to je mogoče iskati tako na trgu dela, kjer je velik problem predvsem pri
zaposlovanju mladih. Stopnja delovne aktivnosti mladih (med 15 in 24 let) se znižuje že
peto leto zapored. V obdobju med 2007-2010 je bila sicer nad evropskim povprečjem, z
letom 2011 pa se je znižala pod evropsko povprečje. Vzroke zato je mogoče iskati tudi pri
razširitvi študentskega dela. Stopnja brezposelnosti se je od začetka krize vsaj podvojila,
kar je nedvomno pripomoglo k znižanju zadovoljstva v državi. Visoka stopnja
brezposelnosti vpliva na kakovost življenja in upad materialne blaginje.
Na blaginjo prebivalstva je vsekakor vplivala dolgotrajna kriza, ki je povzročila zniževanje
materialnega standarda prebivalstva. Vzrok poslabšanja materialne blaginje je upad
zaposlenosti, ki je od krize pa vse do leta 2013 upadala. Stopnja brezposelnosti se je
približala stanju visoke brezposelnosti, ki je bila značilna za obdobje po osamosvojitvi.
Zaradi zniževanja plač, pokojnin in socialnih transferjev se je poslabšala tudi kupna moč
in zasebna potrošnja. Slovenija sicer sodi med evropske države, kjer je stopnja tveganja
revščine nizka, ampak kljub temu se je število prebivalcev pod pragom tveganja od
začetka krize povečalo za 22%. Socialni položaj prebivalstva se je poslabšal, nekatere
javne storitve pa je treba plačati ali vsaj doplačati iz lastnih virov (UMAR 2014, str. 12).
Četudi smo priča okrevanju države po krizi bo za razvoj v prihodnje pomembno tudi
izboljšanje države in njenih institucij. Slovenija je nazadovala na mednarodnih lestvicah
institucionalne konkurenčnosti predvsem zaradi nakopičenih slabosti pri delovanju
zakonodaje, izvršilne in sodne veje oblasti ter prepočasne odzivnosti na spremenjene
razmere od začetka krize. Pomembno je dejstvo, da beležimo nizko zaupanje prebivalstva
in podjetij v državo ter v njene institucije, zaupanje je med najnižjimi v EU. Slabosti so
vidne v učinkovitosti institucionalnega okvirja za sprejemanje razvojnih odločitev kot tudi
glede učinkovitosti institucij, ki naj bi zagotavljale ustrezno okolje za delovanje
gospodarstva. Tudi na področju pravosodja pri reševanju sporov je prisotna zelo nizka
učinkovitost, saj so sodni postopki dolgotrajni.
Proučevano podjetje je v lasti države, zato ukrepi države vplivajo na delovanje podjetja.
Omenjeno podjetje ima težave z zaposlovanjem, saj država ne dovoljuje dodatnega
zaposlovanja. Podjetje je uvrščeno na Seznam naročnikov v sektorju proizvodnje,
transporta ali distribucije električne energije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS
št.12/2013. Uvrstitev na ta seznam podjetje obvezuje izvedbe postopkov naročanja v
skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov
pri javnem naročanju blaga in storitev nad 40.000,00 EUR brez DDV in gradenj nad
80.000,00 EUR brez DDV (AJPES, 2014).
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Tehnološko okolje
Hiter tehnološki razvoj, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, sili podjetja k inovativni
tehnologiji, raziskavam in razvoju. Tudi podjetje DEM dajeje velik poudarek raziskavam
in razvoju ter so v koraku s časom na področju tehnološke razvitosti. Eno izmed temeljnih
izhodišč podjetja je trajno posodabljanje proizvodne opreme in opreme za vodenje
proizvodnje. Podjetje mora vzdrževati naprave in objekte, saj lahko samo s kvalitetnim
vzdrževanjem dolgoročno zagotovi, da bodo proizvodne naprave in objekti v svoji
predvideni življenjski dobi sposobni opravljati projektno predvidene funkcije.
Ekološko okolje
V zadnjih letih je mogoče zaznati premike v smeri trajnejšega zmanjšanja pritiskov na
okolje. V letu 2012 so se zaradi padca gospodarske aktivnosti znižali izpusti toplogrednih
plinov. K znižanju izpustov toplogrednih plinov sta največ prispevali znižanji v
energetskem sektorju in gospodinjstvih pa tudi znižanje izpustov v industriji, ki se je
začelo že leta 2006.
V letu 2012 se je še povišal delež obnovljivih virov energije ob nizkem povpraševanju po
energentih. Ob ugodnih hidroloških razmerah in povečanju novih zmogljivosti pri
proizvodnji sončne energije ter hkratnem manjšem povpraševanju po energentih, se je
delež obnovljivih virov energije v letu 2013 povišal na okoli 21%. V primerjavi z EU,
Slovenija zadovolji višji delež povpraševanja po energiji (UMAR 2014, str. 73).
Po šestih letih zniževanja je energetska intenzivnost v predelovalnih dejavnostih v letu
2012 ostala nespremenjena, delež emisijsko intenzivnejših panog pa se je od začetka
krize še nekoliko povečal. Leta 2012 je bilo v predelovalnih dejavnostih na enoto
ustvarjene dodane vrednosti porabljene približno toliko energije kot leto prej. S tem se
je prekinilo zniževanje energetske intenzivnosti predelovalnih dejavnosti, ki je bilo
posebej izrazito v obdobju 2006–2008. Podrobnejša analiza porabe energije kaže, da je
to posledica odsotnosti prispevka učinkovitejše rabe oz. znižanja energetske
intenzivnosti na ravni posameznih panog v letu 2012 (UMAR, str. 76).
Opaziti je mogoče, da večina okoljskih davkov bremeni gospodinjstva in nima večjega
vpliva na konkurenčnost gospodarstva. Vendar pa se v prometu zagotavljanje
konkurenčnih pogojev s trošarinsko politiko kaže v manjši energijski in okoljski
učinkovitosti teh davčnih instrumentov (UMAR, str. 77).
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je bilo v zadnjih letih zaznati precejšnje izboljšanje v
smeri njihovega manjšega odlaganja. Zaznati je mogoče zmanjševanje količine nastalih
odpadkov, ki je delno povezano tudi s padcem ravni gospodarske razvitosti. Snovna
produktivnost gospodarstva se je še izboljšala, na kar pa je močno vplival nadpovprečen
padec gradbeništva, ki je dejavnost z intenzivno rabo naravnih virov (UMAR, str. 79).
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Proučevano podjetje deluje v sozvočju z naravo. Podjetje deluje odgovorno do okolja in
izvaja številne okoljske projekte. Z ustreznimi tehnološkimi rešitvami skrbi, da ne
obremenjuje okolja. Izgradnja hidroelektrarn pa lahko vpliva na podobo pokrajine, na
spremembe vodnega režima reke in s tem na rečna življenjska okolja. Pomembno je, da
podjetje strmi k odgovornemu ravnanju z okoljem že pri načrtovanju tehnoloških rešitev,
s preprečevanjem morebitnih neželenih vplivov in z nenehnim nadziranjem možnih
posledic delovanja hidroelektrarn za okolje.
Nabavni trg
Podjetje teži k zmanjšanju števila dobaviteljev z namenom racionalizacije in doseganja
boljših nabavnih pogojev. Pri izbiri dobaviteljev pa podjetje išče najugodnejše vire
kakovostnih izdelkov in storitev priznanih domačih in tujih dobaviteljev. Največji
dobavitelji so dobavitelji investicijske opreme in tisti, ki za podjetje opravljajo vzdrževalna
dela. Ključnega pomena za podjetje je kakovost dobave materiala in storitev posameznih
dobaviteljev, saj neposredno vpliva na brezhibno delovanje naprav, kar pa je osnovni
pogoj za nemoteno proizvodnjo električne energije. Zaradi težnje za zagotavljanju
nemotene proizvodnje električne energije, ima velik pomen izbor kakovostnih
dobaviteljev.
Prodajni trg
Za podjetje je ključnega pomena domači trg na katerem podjetje ustvari skoraj vse čiste
prihodke od prodaje. Zelo majhen delež podjetje ustvari na tujih trgih. Tudi struktura
prodaje podjetja je jasna, da podjetje ustvari večino prikodkov z prodajo električne
energije. DEM ima dva ključna kupca: HSE in Borzen. HSE predstavlja večinskega kupca
DEM, Borzen pa zavzema majhen del ustvarjenih prihodkov.
Finančni trg
V letu 2013 so se razmere v bančnem sistemu še poslabševale. Banke so zaradi omejenih
virov financiranja in nizke kapitaliziranosti od začetka krize močno omejile kreditiranje
slovenskega gospodarstva, hkrati pa se je tudi povpraševanje po posojilih zaradi
neugodnih gospodarskih razmer in prezadolženosti podjetniškega sektorja ohranjalo na
nizki ravni. Vse slabše razmere v bančnem sistemu in zaostrene razmere na
mednarodnih finančnih trgih so bankam močno omejile dostop do tujih virov
financiranja, njihova odvisnost od virov financiranja pri ECB pa je še vedno precej visoka.
V letih 2012 in 2013, ko so mednarodne institucije, zaradi slabega stanja v bančnem
sistemu, začele uvrščati Slovenijo med bolj tvegane države, so se banke srečevale z
odlivom vlog gospodinjstev, ki so do takrat veljale za najstabilnejši vir bančnega
financiranja (UMAR, str. 24).
Zaradi hitrega slabšanja stanja v bankah in prepočasnega reševanja zaostrenih razmer se
je v letu 2013 v skladu s priporočili Sveta EU v okviru procesa makroekonomskih
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neravnotežij začela sanacija bančnega sistema. Zaradi hitrega slabšanja stanja v bankah
in prepočasnega reševanja zaostrenih razmer, se je v letu 2013 v skladu s priporočili Sveta
EU v okviru procesa makroekonomskih neravnotežij začela sanacija bančnega sistema.
Na hitro poslabševanje stanja v bankah, zlasti z vidika njegove negativne povezanosti s
slabimi gospodarskimi razmerami, zadolženostjo podjetij in stanjem v javnih financah, je
spomladi 2013 pokazala tudi t.i. poglobljena analiza Evropske komisije, ki je Slovenijo
uvrstila med države s presežnimi makroekonomskimi neravnotežji (UMAR 2014, str. 27).
Poleg težav v bančnem sistemu dostop do virov financiranja otežuje tudi razmeroma
skromna razvitost drugih delov finančnega sistema. Ob visokih finančnih obveznostih
podjetniškega sektorja do bank, ki so skoncentrirane v razmeroma majhnem številu
podjetij, se v zadnjem obdobju povečuje pomen poslovnih obveznosti (UMAR 2014, str.
28).
Proučevano podjetje se zaveda razmer na finančnih trgih, zato je pri svojem poslovanju
previdno. Podjetje ima deponirana sredstva le pri bankah, ki so v večinski lasti države.
Tudi vsa plačila so predvidljiva in stabilna, vse ostale obveznosti pa so znane vnaprej.
Zato podjetje večjih nevarnosti, ki bi nastale zaradi finančnih trgov ne zaznava.
Trg delovne sile
V letu 2013 se je nadaljevalo prilagajanje zaposlenosti nižji ravni gospodarske aktivnosti.
Ob ponovnem padcu gospodarske aktivnosti se je zaposlenost zmanjšala v večini
dejavnosti zasebnega sektorja, prvič tudi v sektorju država. Hkrati se je v letu 2013
nadaljevalo naraščanje brezposelnosti in zniževanje plač. Kriza je nadpovprečno
prizadela mlade in nizko izobražene. Padec gospodarske aktivnosti je znižal stopnjo
delovne aktivnosti v večini starostnih skupin, še posebej so bili prizadeti mladi (UMAR
2014, str. 55).
Podatki statističnega registra (SRDAP) o novih zaposlitvah, prvih zaposlitvah in
zamenjavah zaposlitve glede na tip pogodbe (določen/nedoločen čas) kažejo, da po
uveljavitvi navedenih sprememb število zaposlitev za nedoločen čas narašča hitreje od
števila zaposlitev za določen čas, kar bi lahko kazalo na manjšo zadržanost delodajalcev
do zaposlovanja za nedoločen čas in s tem na mogoče pozitivne učinke v smeri rahlega
zmanjšanja segmentacije trga dela (UMAR 2014, str. 57)
Napovedi in stanje na trgu dela sicer kažejo, da hitreje kot zaposlitve za določen čas
naraščajo zaposlitve za nedoločen čas, vendar v primeru proučevanega podjetja temu ni
tako. Od leta 2009 pa do 2013 v podjetju narašča število zaposlenih za določen čas in se
zmanjšuje število zaposlitev za nedoločen čas.
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5.7 Analiza okoljskih priložnosti, nevarnosti in razvojnih tveganj
podjetja
V tem podpoglavju bomo proučevali okoljske priložnosti, nevarnosti in razvojna tveganja
podjetja DEM. Proučevali bomo: ekonomsko okolje, družbeno – politično in drugo
socialno okolje, tehnološko okolje in ekološko okolje ter prodajni trg, nabavni trg, trg
delovne sile in finančni trg.
Tabela 13: Analiza okoljskih priložnosti, nevarnosti in razvojnih tveganj podjetja
Okolje
Ekonomsko
okolje

Družbeno –
politično in
drugo socialno
okolje
Tehnološko
okolje

Ekološko okolje

Prodajni trg

Možnosti
- razširitev
proizvodnje na
področju obnovljivih
virov energije
- zaposlovanje
visokoizobraženega
kadra
- zaposlovanje
- delavcem prijazno
podjetje

Nevarnosti
- slabo stanje na finančnih
trgih,
- težave pri pridobivanju
sredstev
- plačilna nesposobnost

Razvojna tveganja
- nestabilno stanje
na finančnih trgih

- omejitve države, slaba
zakonodaja in delovanje
državnih insitucij

- nova tehnologija za
center vodenja in
nadzor nad
napravami
- druga nova strojna
oprema za
učinkovitejšo
proizvodnjo
- subvencije na
področju varovanja
okolja
- obnovljivi viri
energije (širitev
sončnih elektrarn,
geotermalne
energije in veternih
elektrarn)
- okolju prijazna
proizvodnja
- širitev prodaje na
tujih trgih

- hiter razvoj drugih podjetij
- nevarnost vdora tujih
podjetij na slovenski trg z
novo, boljšo tehnologijo

- slabo družbeno
in politično stanje
v državi, ki jo je
povzročila
gospodarska kriza
- iz leta v leto
številne izboljšave
na področju
tehnologij

- stroga zakonodaja
- povpraševanje po
obnovljivih virih energije

- zanimanje za
obnovljive vire
energije, saj na
tem področju
podjetje še ni
dovolj razvito

- konkurenca iz tujine
- nezanimanje za obnovljive
vire energije

- konkurenca iz
tujine
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Nabavni trg

Trg delovne sile

Finančni trg

- širitev na področju
obnovljivih virov
energije
- novi dobavitelji

- slaba odzivnost
dobaviteljev

- visokoizobražen
ambiciozen in
proaktiven kader

- beg možganov

- sofinanciranje in
finančne pomoči iz
EU

- plačilna nesposobnost
- propad bank

- neustrezna izbira
dobaviteljev
- zamude
dobaviteljev
- izguba
izobraženega
kadra, zaradi
boljših priložnosti
izven meja
Slovenije
- nestabilnost
finančnega trga
- težave pri
pridobivanju
kreditov in pomoči
države

5.8 Analiza razvojnih prednosti in pomanjkljivosti proučevanega
podjetja v primerjavi z drugimi
V Sloveniji so Dravske elektrarne Maribor monopolist, zato smo kot konkurenco navedli
največjega ponudnika električne energije podjetje Verbund iz Avstrije. Gre za podjetje,
ki zadovoljuje približno 40% potreb po električni energiji v Avstriji. Večino električne
energije ustvari s hidroenergijo, okrog 90%. Podjetje Verbund je aktivno v več kot 20
državah, največji trg med njimi predstavlja Nemčija, Italija in Francija.
V nadaljevanju bomo prikazali prednosti in slabosti proučevanega podjetja DEM in
podjetja Verbund, ki je vodilno podjetje v zagotavljanju električne energije v Avstriji.
Prednosti podjetja DEM v primerjavi s podjetjem Verbund:
 notranja komunikacija,
 posluh do zaposlenih,
 odnosi med zaposlenimi,
 motiviranje zaposlenih in
 jasna organizacijska struktura.
Notranja komunikacija je boljša v podjetju DEM v primerjavi s podjetjem Verbund iz
Avstrije. Razlog zato vidimo predvsem v številu zaposlenih. V podjetju DEM je zaposlenih
okrog 300 zaposlenih, medtem ko podjetje Verbund zaposluje okrog 3000 zaposlenih.
Menimo, da je dobra notranja komunikacija pomembna prednost podjetja DEM, ki
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omogoča hiter pretok informacij in učinkovito ter hitro reševanje notranjih problemov v
podjetju. Naslednja prednost podjetja DEM je posluh do zaposlenih, ki vpliva na
pripadnost zaposlenih podjetju in dobro počutje v podjetju. Odnosi v podjetju so prav
tako dobri, kar vpliva na učinkovito delo vseh zaposlenih in sposobnost timskega dela. V
podjetju se trudijo motivirati svoje zaposlene, saj so mnenja, da so motivirani in
zadovoljni zaposleni ključnega pomena za uspešno delovanje podjetja.
Slabosti podjetja DEM v primerjavi s podjetjem Verbund:
 neprepoznavnost podjetja izven meja Slovenije,
 pomanjkanje strokovnjakov,
 tehnika in tehnologija,
 programska oprema in
 proizvodne zmogljivosti.
Med pomembne slabosti podjetja DEM v primerjavi s konkurenčnim podjetjem
uvrščamo neprepoznavnost podjetja izven meja Slovenije. Podjetje namreč ustvari
zanemarljiv delež prihodkov od prodaje v tujini in zavzema manj kot 1% vseh prihodkov
od prodaje podjetja. Konkurenčno podjetje pa deluje v več kot dvajsetih različnih državah
po svetu. V primerjavi s konkurenčnim podjetjem, ki zaposluje okrog 3000 zaposlenih
ima podjetje DEM veliko manj strokovnjakov, posledično tudi slabšo tehniko, tehnologijo
in programsko opremo. Gre vsekakor za mnogo manjše podjetje v primerjavi s
konkurenčnim podjetjem, zato je jasno, da DEM nimajo takšnih proizvodnih zmogljivosti,
kot konkurenčno podjetje. Podjetje Verbund je namreč v letu 2013 ustvarilo za 3,2
bilijona eurov vseh prihodkov, medtem ko so DEM ustvarile leta 2013 okrog 71 milijonov
eurov.
Tabela 14: IFAS tabela za proučevanje notranjih dejavnikov podjetja DEM
NOTRANJI
DEJAVNIKI
Prednosti
Notranja
komunikacija

TEŽA

OCENA

TEHTNA
OCENA

KOMENTAR

0,15

4,2

0,63

Prisluh do
zaposlenih

0,1

4,3

0,43

Odnosi med
zaposlenimi

0,05

4,2

0,21

Motiviranje
zaposlenih

0,1

4,2

0,42

Učinkovita komunikacijska mreža, hiter
pretok informacij in učinkovito ter
hitro reševanje notranjih problemov.
Pomembno za uspeh podjetja, saj
zadovoljni zaposleni pripomorejo k
uspehu podjetja.
Pomembno za uspeh podjetja, na
katerega vplivajo tudi dobri odnosi
med zaposlenimi.
Motiviranje zaposlenih pomaga k
proaktivnemu vedenju zaposlenih, kar
prinaša nove dobre ideje, ki
pripomorejo k izboljšanju poslovanja
in večji učinkovitosti.
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Jasna
0,05
organizacijska
struktura
SLABOSTI
Neprepoznavnost
0,15
podjetja izven meja
Slovenije
Pomanjkanje
0,1
strokovnjakov

4,3

0,43

Pomembno za uspešno delovanje
zaposlenih.

2,0

0,3

3,2

0,32

Slabša tehnika in
tehnologija v
primerjavi s
konkurenčnim
podjetjem
Slabša programska
oprema
Majhen delež
ustvarjenih
prihodkov na tujih
trgih
Skupaj:

0,1

3,00

0,3

Podjetje ustvari zanemarljiv delež
prihodkov v tujini, zato bi se podjetje
moralo širiti tudi izven meja Slovenije.
Pomembno iz vidika novih idej, znanja
in izkušenj. Podjetje bi lahko imelo
zaposlenih več strokovnjakov.
Pomembna predvsem zaradi tehniško
tehnološkega okolja v katerem
tehnologija hitro napreduje.

0,1

3,5

0,35

0,1

4,00

0,4

1,00

Pomemben dejavnik, ki vpliva na
kakovost delovanja podjetja.
Podjetje DEM ustvari manj kot 1% vseh
prihodkov od prodaje na tujih trgih.

4,00

Pri primerjanju podjetja DEM in Verbund smo bili omejeni z spletnimi stranmi podjetja.
Iz tabele 14, ki prikazuje IFAS tabelo za proučevanje notranjih dejavnikov podjetja smo
ugotovili, da so DEM dosegle vrednost tehtane ocene 4,00, ki je višja od celotne tehtane
ocene podjetja v panogi, ki znaša 3,00, v proučevanem podjetju je tehtana ocena v
primerjavi z povprečnim podjetjem v panogi za 1,00 višja, kar pa pomeni, da podjetje
nadpovprečno obvladuje notranje dejavnike v podjetju.
Tabela 15: Delovni list za analizo resursov/zmožnosti podjetja DEM
Kriteriji

Marketing

Ocenjevanje v primerjavi z Obrazložitev
glavno konkurenco
Mnogo Enako Mnogo
slabše
boljše
- ugled podjetja,
X
Obe podjetji sta v večinski
- tržni položaj,
lasti države in obe podjetji
- oglaševanje v
sta največja proizvajalca
medijih
električne energije v državi.
- kvaliteta
V našem primeru v Sloveniji
in Avstriji. Tako imata obe
podjetji dober tržni položaj,
za obe podjetji je značilna
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Proizvodnja

- produktivnost
- oprema
- tehnika/
tehnologija

R&R

- raziskave in
X
razvoj
- patenti, licence

Finance

- likvidnost,
- skrite rezerve
- izobrazbena
struktura
- kvalifikacija
- znanja,
izkušnje
- organiziranost
- informacijski
sistem
- organizacijska
struktura

X

- odpiranje
novih trgov
- novi proizvodi
in storitve

X

Kadrovanje

Vodenje/
organizacija

Inovacijske
zmožnosti

kvaliteta in posledično ugled
podjetja.
DEM so v primerjavi z
podjetjem Verbund slabše
razvite tudi na tem področju.
Tehnologija in druga oprema
je slabša v primerjavi z
podjetjem Verbund, temu
primerna je tudi manjša
produktivnost.
DEM v primerjavi z tujim
podjetjem mnogo manj vlaga
v raziskave in razvoj. Razlog
vidimo v velikosti podjetja in
manj ugodnim stanjem
države v primerjavi z
avstrijskim podjetjem.
Tuje podjetje razpolaga z
večjimi skritimi rezervami.
Tuje podjetje razpolaga z
večjim
številom
visoko
izobraženega kadra.

X

X

X

Podjetje ima dobro
organizacijsko strukturo in
usposobljeno vodstvo za
vodenje in organizacijo.

Tuje podjetje deluje in
ustvarja tudi v 20 drugih
državah.

V tabeli 15 smo s pomočjo delovnega lista za analizo resursov ali zmožnosti ugotavljali,
kakšno je podjetje DEM v primerjavi s konkurenco iz tujine. Ugotavljali smo, na katerih
področjih je podjetje mnogo slabše, enako ali mnogo boljše v primerjavi s konkurenco.
Proučevano podjetje je slabše v primerjavi s konkurenco na področju proizvodnje, R&R,
financ, kadrovanja in inovacijske zmožnosti. Vzroke vidimo predvsem v družbenopolitičnih dejavnikih v Avstriji, kjer vladajo boljše razmere za podjetja. Tudi posledice
krize so odpravljene v večji meri, kar ugodno vpliva na delovanje podjetij. Po drugi strani
gre za konkurenco, ki razpolaga z vsaj 3200 zaposlenimi v primerjavi z 288, ki jih je
zaposlenih pri DEM. Zato omenjeno podjetje tudi razpolaga z večjimi finančnimi sredstvi,
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ki omogočajo večja vlaganja v raziskave in razvoj, posledično sledijo boljše inovacijske
zmožnosti, ki pa povzročijo večjo proizvodnjo in produktivnost v podjetju. Na področju
marketinga sta omenjeni podjetji približno enaki. Podjetje DEM pa je po našem mnenju
boljše na področju vodenja in organizacije. Gre za manjše podjetje, kjer imajo jasno
organizacijsko strukturo, usposobljeno vodstvo in dober informacijski sistem.
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6 PRESOJA PRIMERNOSTI VIZIJE IN POLITIKE
6.1 Vizija
Vizija proučevanega podjetja se glasi: » Z učinkovito izrabo obnovljivih virov in optimalno
razporeditvijo lastnih resursov ohraniti položaj vodilnega hidroenergetskega sistema v
Sloveniji, hkrati pa se s strateškimi partnerstvi in smiselno širitvijo dejavnosti uveljavljati
na tržno zanimivih področjih.«
Menimo, da je obstoječa vizija dobro opredeljena. Podjetje teži k obstoju vodilnega
podjetja na področju hidroenergetskih sistemov v Sloveniji, kar opredeljuje videnje
podjetja v prihodnjem okolju. Dolgoročno ima podjetje vizijo širitve dejavnosti in
uveljavitve na tržno zanimivih področjih.
V podjetju se zavedajo nujnosti natančno opredeljene vizije, ki mora biti realna in
prilagodljiva spremembam v okolju. Dobro opredeljena vizija podjetja mora motivirati
zaposlene v podjetju in ustvariti interes udeležencev podjetja za uresničitev in
navdušenje za vsebovane novosti.

6.2 Politika podjetja (poslanstvo, smotri, temeljni cilji podjetja)
Politika podjetja v proučevanemu podjetju je usmerjena k odgovorni politiki podjetja.
Bleicher opredeljuje odgovorno politiko kot vsestransko, v izpolnjevanje interesov vseh
udeležencev usmerjeno stvarno politiko, z visoko družbeno in socialno odgovornostjo, z
dolgoročno razvojno držo, ki zahteva podjetniško iskanje novih možnosti (Belak 2002, str.
113).
Ugotavljamo, da je politika podjetja primerna, saj gre za stvarno politiko podjetja, ki je
usmerjena v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev podjetja. V podjetju se zavedajo
pomembnosti človekovih pravic, katere se tudi spoštuje. Prav tako dajejo v podjetju velik
poudarek varovanju okolja in s tem proizvodnjo električne energije na najbolj prijazen
način, s katerim najmanj prizadenejo naravo.
6.2.1 Poslanstvo podjetja
Poslanstvo proučevanega podjetja se glasi: » Poslanstvo podjetja predstavlja
zagotavljanje kakovostne energije na okolju prijazen način, česar cilj podjetja je
ekonomska uspešnost in skladen trajnostni razvoj okolja in tržišča na katerem deluje. «
Poslanstvo podjetja je dobro opredeljeno, saj pojasnjuje razmerje podjetja do okolja,
vlogo v tem okolju ter značilnosti svojega ravnanja v tem okolju. Vidne so ključne
vrednote podjetja, ki se kažejo v okolju prijazni proizvodnji električne energije. Delovanje
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podjetja temelji na učinkovitih procesih, ki potekajo z minimalno obremenitvijo virov in
okolja. Zaradi dobre opredelitve, poslanstva podjetja ne predlagamo sprememb.
6.2.2 Smotri podjetja
Smotrov v podjetju nimajo opredeljenih, zato bomo smotre podjetja opredelili s
pomočjo Kraljeve opredelitve (Belak 2002, str. 81), ki smotre deli na dve vrsti smotrov:
sprotne trajne smotre in trajne razvojne smotre. V tabeli predstavljamo opredeljene
trajne razvojne in sprotne trajne smotre, ki smo jih oblikovali na osnovi preučevanja
podjetja Dravske elektrarne Maribor.
Tabela 16: Sistemska povezanost interesov v smotre z vidikov udeležencev v
gospodarstvu in družbi
POSAMEZNI
UDELEŽENEC:
 posamezniki
kot družbeniki
 posamezni
zaposleni,
poslovodje
I.

PODJETJE ALI DRUGA GOSPODARSKA
ORGANIZACIJA:

DRŽAVA, DRUŽBA IN
JAVNOST:

 podjetje, ki gospodari

 država
 javnost

SPROTNI STALNI SMOTRI, KI SE MORAJO URESNIČEVATI SPROTI IN VODIJO K
TRAJNIM RAZVOJNIM SMOTROM

Zadovoljevanje potreb
posameznika in
njegove družine na
osnovi dela in
premoženja:

Zadovoljevanje potreb udeležencev v ali Zadovoljevanje vseh
s pomočjo podjetja:
potreb družbe in
njenih članov:
 družbenikov: ohranjanje in
povečanje premoženja in
 delovno z
dobička
zaposlitvijo
 zagotavljane
 zaposleni: možnost zaposlitve in
 javno
varstva
pri
primerne plače ter možnost
financiranje
delu,
napredovanja in dodatnega
družbenih
 varnost
izobraževanja
dejavnosti
osebnega
na osnovi
 poslovodij: zaposlitev, primerno
premoženja,
davkov
plačilo, uveljavitev ob izzivu za
 pokrivanje
uspeh podjetja
družbenih
 tržnih udeležencev: nakup in
potreb,
prodaja, tržno sodelovanje,
pokrivanje tržnih potreb in
uspeh
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 zagotavljanje
socialne
varnosti,
 pokrivanje
temeljnih
gmotnih
potreb.

 finančnih udeležencev:
dobičkonosno in aktivno
financiranje

Tabela 17: Sistemska povezanost interesov v smotre z vidikov udeležencev v
gospodarstvu in družbi
II.

TRAJNI RAZVOJNI SMOTRI, KI MORAJO BITI URESNIČEVANI VEDNO BOLJ
KAKOVOSTNO IN DALJŠEROČNO

Osebna blaginja
posameznika in njegove
družine:

Uspešnost podjetja:






blaginja
osebni razvoj
samopotrjevanje
možnost
uveljavitve v
okolju
 povečanje
osebnega
premoženja

 gospodarska moč
 učinkovito in uspešno
delovanje
 rast podjetja
 zadovoljstvo
zaposlenih
 ugled v javnosti
 plačilna sposobnost
 zadovoljstvo kupcev
(Holding slovenskih
elektrarn in Brozen)

Razcvet družbe:
 napredek in
blaginja v družbi
 premožna družba
in premožni
posamezniki
 kupna moč

6.2.3 Temeljni cilji podjetja
Temeljni cilji podjetja opredeljujejo tiste prihodnje pojave, ki jih je potrebno doseči za
uresničitev poslanstva in smotrov podjetja, hkrati pa so potrebni tudi za zadovoljitev
interesov njegovih udeležencev (Belak 2002, str. 82).
Cilje podjetja bomo opredelili s pomočjo preglednic, povzetih in prilagojenih po
citiranem delu (Kralj 1995, str. 168-169), ki prikazujejo opredelitve vrst ciljev za podjetje
kot celoto ter posebej za notranje in zunanje udeležence.
Trenutno ima podjetje cilje opredeljene kot strateške cilje podjetja in so razdelani glede
na različna področja. V naslednjih preglednicah jih bomo vključili in razdelili glede na
notranje in zunanje udeležence podjetja.
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Tabela 18: Ciljni sistem podjetja in notranjih udeležencev glede na podjetje
Udeleženci

Dravske elektrarne
Maribor d.o.o.

Družbenik

Poslovodje

Zaposleni

Optimalno
urejanje
struktur na
osnovi
vloženega
kapitala.

Usklajeno
vključevanje v
podjetje s
pooblastili za
skladno
urejanje
struktur.

Usklajeno
delovno
vključevanje
v podjetje.

Smotrna
učinkovitost
podjetja ob
primernem
tveganju.

Umnost in
smotrna
učinkovitost
ter zadostno
tveganje za
večji uspeh.

Doseganje
zahtevanih
učinkov z
manjšimi
napori,
dobro
organizirano
delo,
primerne
delovne
razmere in
plače.

Doseganje
pričakovanega
dobička.

Zmeraj boljša
kakovost
poslovanja in
vsestransko
doseganje
pozitivnih
izzidov
podjetja.

Doseganje
uspešnih
izzidov
podjetja, kar
omogoča
dobre plače
in delovne
razmere.

Cilji
Izhodiščni cilji
pripravljenosti

Skladno urejanje struktur v
podjetju:



 strukture
organiziranosti,
 kadrovske
strukture,
 strukture
sredstev in virov,
strukture učinkov
in izzidov,
 strukture
informiranosti,
 strukture
izobrazbe
zaposlenih.


Vmesni cilji
delovanja

smotrna
učinkovitost,
 varnost pri delu,
 s čim manjšimi
vložki dosegati
čim višjo
ponudbo
 zdravo tveganje
ob zadostni
varnosti

Vmesni cilji
učinkov in
izzidov

Uspešno poslovanje, ki vodi
k odličnosti poslovanja.
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Tabela 19: Ciljni sistem podjetja in notranjih udeležencev glede na podjetje
Udeleženci

Dravske elektrarne Družbenik
Maribor d.o.o.

Poslovodje

Zaposleni

Cilji
Vmesni cilji
razporeditve
učinkov in
deleža v izidih

Skladna razporeditev
učinkov in delitev
izidov za izpolnitev
smotrov in
uresničevanje
interesov
udeležencev:


delitev
vrednostnih
izidov
 ponovno
vlaganje v
raziskave in
razvoj
podjetja.

Končni cilji moči
podjetja

Sposobnost za
obstoj, poslovanje,
preživetje ter razvoj
podjetja z razširitvijo
dejavnosti.

Primerna
Skladna
razporeditev
razporeditev
dobička in
učinkov in delitev
sicer na
izidov za izpolnitev
sprotni delež
smotrov in
v dobičku, ki
uresničevanje
naj bo večji
interesov
od bančnih
udeležencev ob
obresti in tak
zadostnem
dobiček, ki se obdržanem dobičku
bo vlagal v
za razvoj podjetja.
reinvestiranj
In seveda dobra
e podjetja, s
nagrada njim
čimer bo
(udeležba v
podjetje
dobičku, plača in
primerno
sredstva za osebni
rastlo in s
razvoj).
tem večalo
premoženje
in možnosti.
Moč podjetja
za povečanje
premoženja.
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Doseganje moči
podjetja za
preživetje v kriznih
razmerah in dober
razvoj v normalnih
razmerah ter
povečanje
premoženja z
ugledom in z
dobičkom.

Dobre
plače in
delež v
dobičku.

Moč
podjetja
kot
možnost za
uresničeva
nje stalnih
in trajnih
smotrov
zaposlenih.

Tabela 20: Ciljni sistem podjetja in notranjih udeležencev glede na podjetje
Udeleženci

Tržni
udeleženci Finančni
poslovni Država, družba in
podjetja
udeleženci podjetja
javnost

Cilji
Izhodiščni cilji
pripravljenosti

Možnosti za
sodelovanje s
podjetjem kot
dobavitelji in
odjemalci.

Možnosti za
sodelovanje s
podjetjem v
aktivnem in
pasivnem finaciranju.

Obojestransko
prilagajanje in
usklajenost podjetja
s strukturami v
družbi.

Poslovna zanesljivost
in smotrna
učinkovitost podjetja
s tržnimi udeleženci.

Finančna zanesljivost
in smotrna
učinkovitost podjetja
s tržnimi udeleženci.

Premišljeno
vmeševanje države z
inštrumenti tekoče in
razvojne ekonomske
politike.

Vmesni cilji učinkov
in izidov

Doseganje
ustreznega obsega
učinkov za tržne
udeležence z
upoštevanjem
poslovne
zanesljivosti ter
trženjskih zasnov.

Doseganje finančnih
tokov in čistega
denarnega toka.

Optimalna tržna
razporeditev učinkov
podjetja in
narodnega dohodka.

Vmesni cilji
porazdelitve učinkov
in deleža v izidih

Dosegljivost učinkov
podjetja za tržne
udeležence.

Dosegljivost
finančnih tokov za
finančne udeležence.

Ustrezna tržna
razporeditev učinkov
podjetja.

Končni cilji moči
podjetja

Tržna moč podjetja,
obstoj in razvoj
podjetja za
pokrivanje tržnih
potreb.

Dolgoročna finančna
moč podjetja, ki
zagotavlja
dolgoročno plačilno
sposobnost.

Kakovostno
zadovoljevanje
potreb udeležencev.

Vmesni cilji
delovanja
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7 PREDLOG RAZVOJNIH STRATEGIJ
7.1 Opredelitev programsko tržnih področij podjetja DEM
Za opredelitev strategij potrebujemo opredelitev programsko tržnih področij, ki podjetje
do sedaj ni imelo opredeljenih.
Menimo, da je dejavnost obravnavanega podjetje smiselno členiti na dve programskotržni področji in sicer:
 PTP 1 proizvodnja električne energije (iz različnih virov: hidroelektrarne in
sončne elektrarne)
 PTP 2 drugo (Vključuje: » medkrajevni in drug cestni potniški promet, cestni
tovorni promet; telekomunikacijske dejavnosti po vodih; svetovanje o
računalniških napravah in programih; druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin; računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti; drugo podjetniško
in poslovno svetovanje; druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
obratovanje športnih objektov«.
Takšna členitev dejavnosti na PTP-je se nam zdi smiselna predvsem zaradi majhnega
procenta prihodkov od prodaje, ki jih ustvarja PTP 2 (v letu 2012 zgolj 1,49%).
V nadaljevanju bomo izvedli analizo programsko - tržnih področij iz vidika značilnosti
izdelka in značilnosti trga.
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Tabela 21: Analiza programsko-tržnih področij iz vidika značilnosti izdelka in značilnosti
trga
Izbor programov

PTP1
Proizvodnja električne
energije

PTP2
Storitve (promet,
svetovanje,
telekomunikacijske
dejavnosti po vodih, oddaja
nepremičnin)

Strateški elementi
I.
Značilnosti izdelka
1. Potrebe, ki jih zadovoljuje

2. Čas prodajanja
II.
Značilnosti trga
1. Prodajna področja
2. Položaj konkurence
3. Kanali prodaje

4. Cena
5. Odjemalci
6. Kakovost storitve

Posredno zadovoljuje
potrebe končnega kupca po
električni energiji,
neposredno pa zadovoljuje
potrebe po električni energiji
podjetja Borzen in Holding
slovenskih elektrarn, katera
poskrbita, da pride električna
energija do končnega
uporabnika.
Neomejeno (čez celo leto)

Zadovoljuje potrebe po
raznolikih storitvah od
različnih vrst prometa,
telekomunikacijskih
dejavnosti, najemu
nepremičnin.

Slovenija in delno tujina
Šibka v Sloveniji, močna v
tujini
Ni direktne prodaje končnim
uporabnikom (posrednik je
Borzen in Holding slovenskih
elektrarn)
Zmerna
Podjetja
Zelo dobra

Slovenija in delno tujina
Močna

Občasno

Slabo organizirana, ni
oglaševanja,slab marketing

Zmerna
Podjetja, posamezniki
Dobra

Iz tabele 21 je razvidno, da PTP 1 zadovoljuje potrebe po električni energiji. Podjetje
deluje na področju, kjer ima šibko konkurenco in je brez resnega konkurenta na
slovenskem trgu. Ima dobro kvaliteto in zmerno ceno. Trg na katerem podjetje deluje na
tem PTP je v glavnem Slovenija. Glavna kupca sta HSE in Brozen.
V primerjavi z PTP 2, ki deluje na raznolikih področjih. Delež prihodka vseh storitev tega
PTP je skoraj zanemarljiv, saj predstavlja manj kot 2% prihodkov od prodaje. Podjetje ima
na tem področju slabo oglaševanje in marketing. Četudi je kakovost dobra, se omenjene
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storitve izvajajo v premajhnem obsegu. Področje delovanja oziroma trg je v glavnem
Slovenija in delno tujina. Odjemalci so v glavnem podjetja.
Nadaljujemo z oceno perspektivne in konkurenčne sposobnosti programsko-tržnih
področij podjetja Dravskih elektrarn Maribor. Pri oceni si bomo pomagali s cenitvenimi
postopki (Belak 2003, str. 43-35).
Pri oceni perspektivnosti programsko-tržnih področij (PTP 1 in PTP 2) smo uporabili
naslednje štiri pokazatelje:
 Stopnja rasti trga (ocena 5 ponazarja najhitrejšo rast, ocena 0 pa stagnacijo),
 Stabilnost prodaje (ocena 5 ponazarja zelo stabilno prodajno rast, ocena 0 pa
nestabilno prodajo),
 Razmerje s kupci (ocena 5 ponazarja odlične poslovne odnose s poslovnimi
partnerji, ocena 0 pa zelo slabe),
 Ponudba konkurence (ocena 5 pomeni, da konkurence ni, ocena 0 pa zelo
močna konkurenca).
Tabela 22: Ocena perspektivnosti posameznih PTP podjetja Dravske elektrarne Maribor
Programsko-tržno PTP 1
področje
Proizvodnja električne
energije
Pokazatelj

PTP 2
Storitve (promet,
svetovanje,
telekomunikacijske
dejavnosti po vodih,
oddaja nepremičnin)

Rast trga

3

4

Stabilnost prodaje

4

2

Razmerje s kupci

4

3

Ponudba konkurence

5

1

Skupaj od 20 možnih

16

10

Nadaljujemo z oceno konkurenčne sposobnosti obravnavanega podjetja na programskotržnem področju 1 in 2. Pomagali si bomo z naslednjimi ocenitvenimi kriteriji:
 Ekonomičnost storitev (ocena 5 pomeni najvišja stopnja ekonomičnosti,
ocena 0 pa najnižja stopnja ekonomičnosti),
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Razpoložljivost materiala (ocena 5 najboljša, ocena 0 pa najslabša možna
oskrba),
Kakovost storitev (ocena 5 odlična kakovost, ocena 0 pa najslabša kakovost
storitve).

Tabela 23: Ocena konkurenčne sposobnosti posameznih PTP podjetja Dravske
elektrarne Maribor
Programskotržno
področje

PTP 1

PTP 2

Proizvodnja električne
energije

Storitve (promet,
svetovanje,
telekomunikacijske
dejavnosti po vodih,
oddaja nepremičnin)

Ekonomičnost storitev

4

2

Razpoložljivost materiala

4

3

Kakovost storitev

5

3

Skupaj od 15 možnih

13

8

Pokazatelj

Iz tabele 22 in 23 je razvidno, da prevladuje PTP 1 v vseh pogledih. Ima večjo
konkurenčno sposobnost in boljši položaj na trgu. PTP 1 v glavnem nima konkurence in
odlično kakovost storitev. Iz dobljene ocene lahko rečemo, da je glavna dejavnost s
katero se podjetje naj še naprej ukvarja PTP 1, medtem ko je PTP 2 postranska dejavnost
oziroma so postranske dejavnosti, ki prinesejo tudi v številkah precej malo prihodkov od
prodaje.
Preden bomo opredelili strategije podjetja, bomo analizirali strateške možnosti podjetja,
ki jih lahko podjetje išče na prodajnem trgu, oskrbnem trgu, trgu delovne sile in trgu
kapitala. Pri tem si bomo pomagali z Muglerjevimi prikazi (1995, povzeto po Belak 2002,
149-151).

70

PTP1 - proizvodnja električne energije
Tabela 24: Strateške alternative na odločitvenem področju "proizvodi - trg" za PTP1
Proizvod
Stari

Novi

Prodajni trgi
Stari
Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Razširitev trga

Diverzifikacija

Novi

Na odločitvenem področju "proizvodi - trg" za PTP 1 – proizvodnja električne energije
predlagamo inovacijo proizvoda, kot najboljšo strateško alternativo. Podjetje naj v
prihodnosti daje poudarek obnovljivim virom energije kot je sončna energija in veterna
energija.
Tabela 25: strateške alternative na odločitvenem področju "resursi – nabavni trg" za
PTP1
Resursi
Stari

Novi

Oskrbni trgi
Stari

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Razširitev nabavnega trga

Diverzifikacija resursov in
trga

Novi
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Na odločitvenem področju "razširitev nabavnega trga" za PTP 1 – proizvodnja električne
energije, predlagamo razširitev nabavnega trga kot najboljšo strateško alternativo.
Podjetje naj v prihodnosti razmišlja o novih dobaviteljih, ki bodo zagotavljali še boljše in
kvalitetnejše resurse in bili še bolj zanesljivi in točni.

Tabela 26: Strateške alternative na odločitvenem področju "sodelavci-trgi delovne sile"
za PTP1
Sodelavci
Stari

Novi

Trg delovne sile
Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z istega Nova kvalifikacija z istega
trga delovne sile
trga delovne sile
Enaka kvalifikacija z novega Nova kvalifikacija z novega
trga delovne sile
trga delovne sile

Na odločitvenem področju "sodelavci-trg delovne sile" za PTP 1 – proizvodnja električne
energije predlagamo novo kvalifikacijo z istega trga delovne sile, kot najboljšo strateško
alternativo. Podjetju predlagamo, naj zaposli nekaj novih visoko izobraženih zaposlenih
z istega trga delovne sile, pri čemer mislimo na slovenski trg delovne sile.
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Tabela 27: Strateške alternative na odločitvenem področju "kapital-trg kapitala" za
PTP1
Vrsta kapitala
Stari

Novi

Trgi kapitala
Stari

Isti financerji in iste vrste Sprememba
kapitala
kapitala

strukture

Novi financerji in nove vrste Nove vrste kapitala
kapitala
novega trga kapitala
Novi

z

Na odločitvenem področju "kapital-trg kapitala »za PPT 1 – proizvodnja električne
energije predlagamo iste financerje in iste vrste kapitala. Na tem področju ne
predlagamo sprememb.
PTP 2 – drugo
Tabela 28: Strateške alternative na odločitvenem področju "proizvodi - trg" za PTP2
Proizvod
Stari

Novi

Prodajni trgi
Stari
Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Razširitev trga

Diverzifikacija

Novi
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Na odločitvenem področju "proizvodi - trg" za PTP 2 –drugo predlagamo prodor na trg
kot najboljšo strateško alternativo. Podjetje ustvarja tako majhen delež na tem področju,
zato ne predlagamo sprememb.
Tabela 29: strateške alternative na odločitvenem področju "resursi – nabavni trg" za
PTP2
Resursi
Stari

Novi

Oskrbni trgi
Stari

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Razširitev nabavnega trga

Diverzifikacija resursov in
trga

Novi

Na odločitvenem področju "razširitev nabavnega trga" za PTP 2 – drugo predlagamo
prodor na nabavni trga, kot najboljšo strateško alternativo. Tudi na tem področju
podjetju ne predlagamo sprememb.
Tabela 30: Strateške alternative na odločitvenem področju "sodelavci-trgi delovne sile"
za PTP2
Sodelavci
Stari

Novi

Trg delovne sile
Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z istega Nova kvalifikacija z istega
trga delovne sile
trga delovne sile
Enaka kvalifikacija z novega Nova kvalifikacija z novega
trga delovne sile
trga delovne sile
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Na odločitvenem področju "sodelavci-trg delovne sile" za PTP 2 – drugo predlagamo
enako kvalifikacijo z istega trga delovne sile, kot najboljšo strateško alternativo. Podjetju
predlagamo naj ohrani enako delovno silo in ne uvaja sprememb.
Tabela 31: Strateške alternative na odločitvenem področju "kapital-trg kapitala" za
PTP2
Vrsta kapitala
Stari

Novi

Trgi kapitala
Stari

Isti financerji in iste vrste Sprememba strukture kapitala
kapitala
Novi financerji in nove Nove vrste kapitala z novega
vrste kapitala
trga kapitala

Novi

Na odločitvenem področju "kapital-trg kapitala »za PTP 2 – drugo predlagamo iste
financerje in iste vrste kapitala. Na tem področju ne predlagamo sprememb.

7.2 Temeljne strategije
Obravnavano podjetje nima opredeljene temeljne strategije, zato jo bomo opredelili mi.
Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja električne energije, katera predstavlja tudi
najvišji odstotek prihodka od prodaje. Podjetje, kot smo omenili, ima dve programsko
tržni področji PTP1 in PTP2. Kot smo že povedali, mora podjetje dajati poudarek PTP1.
Medtem ko PTP2 dosega nizko stopnjo prihodka od prodaje.
Podjetju Dravske elektrarne Maribor d.o.o., na PTP1 predlagamo strategijo nadaljnjega
razvoja in sicer predlagamo strategijo koncentracije. Kot vrsto koncentracijske strategije
predlagamo horizontalen razvoj. To svetujemo zato, ker je podjetje na svojem področju
doseglo stopnjo vodilnega podjetja na področju proizvodnje električne energije v
hidroelektrarnah. Zato predlagamo, da se podjetje trudi še naprej ostati vodilno podjetje
pri proizvodnji električne energije v Sloveniji in še naprej vlaga v raziskave in razvoj na
področju obnovljivih virov energije. Trenutno podjetje vlaga v raziskave na področju
geotermalne energije, kar naj izvaja tudi v prihodnje. Prav tako naj vlaga v raziskave in
razvoj na področju vetrnih elektrarn in nadaljuje z širitvijo sončnih elektrarn.
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Na PTP2 predlagamo, za obravnavano podjetje, strategijo stabilnosti in sicer strategijo
brez sprememb. Stopnja dobička, ki se ustvari na PTP2 je manj kot 2%, zato smo mnenja,
da se naj podjetje osredotoči predvsem na PTP 1 in na PTP 2 ne uvaja večjih sprememb.

7.3 Splošne strategije
Tudi splošne strategije podjetje nima opredeljene, zato bomo v nadaljevanju izoblikovali
naš predlog splošne strategije za PTP1, ki predstavlja večino ustvarjenega dobička
podjetja 98% ali več.
V zvezi s ponudbo naj podjetje Dravske elektrarne Maribor d.o.o. uporablja naslednji
strategiji:
 strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov (širjenje na področje obnovljivih virov
energije – veterne elektrarne, sončne elektrarne in geotermalna energija) in
 strategijo standardne ponudbe
V zvezi s konkurenco naj ima podjetje naslednji strategiji:
 defenzivno strategijo ( podjetje naj proizvaja električno energijo na način, kot zna
trenutno najboljše, sproti pa počasi vlaga v raziskave in razvoj na področju
obnovljivih virov energije) in
 imitativno strategijo.
V zvezi z lastnim delovanjem:
 strategijo optimiranja dobička z doseganjem tržne uspešnosti (podjetje
ponuja visoko kakovost, ki temelji na podlagi zahtev odjemalcev),
 strategija vzajemnega ustvarjanja vrednosti (podjetje proizvaja električno
energijo, to pa ne proda končnemu uporabniku pač pa kupcema Brozen in
Holding slovenskih elektrarn, pri čemer gre za vzajemno sodelovanje).
V zvezi z resursi:
 strategijo fleksibilne oskrbe (podjetje ima pogodbene dobavitelje s katerimi
posluje, ki so izbrani glede na stroge kriterije, kar podjetju zagotavlja
nemoteno poslovanje) in
 strategija specializacije (podjetje se ukvarja s posebno dejavnostjo, ki zahteva
točno določeno opremljenost in naprave).
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8 IZDELAVA URESNIČITVENEGA PROGRAMA PLANIRANEGA
RAZVOJA PROUČEVANEGA PODJETJA
8.1 Razvojna strukturiranost podjetja
V poglavju 7 smo opredelili strategije, ki jih predlagamo za obdobje 2015 do 2019. V
nadaljevanju predstavljamo strukture, ki so potrebne za realiziranje strategij. V
naslednjih strukturah bomo opredelili spremembe, ki so nujne za doseganje strategij, ki
smo jih opredelili v poglavju 7.
Lastniška in premoženjska struktura
Na področju lastniške strukture ne pričakujemo sprememb. Lastnik Dravskih elektrarn
Maribor d.o.o. bo ostal Holding slovenskih elektrarn. Glede premoženjske strukture pa
predvidevamo, da se bo glede na vložena dodatna vlaganja spremenila, kar je razvidno
iz priloge 2.
Kadrovska struktura
Direktor podjetja mag. Viljem Pozeb bo v naslednjih petih letih ostal direktor Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., saj je ponovno leta 2013 dobil 6 letni mandat za vodenje
družbe, kar se nam zdi smiselno, saj se je v preteklem mandatu, ko se je podjetje znašlo
pred velikimi izzivi, odlično znašel pri reševanju težav podjetja. V kadrovski strukturi se
število zaposlenih ne bo veliko spremenilo. Pričakujemo pa spremembe v izobrazbeni
strukturi, saj bo podjetje iz leta v leto več vlagalo v izobraževanje in dodatno
usposabljanje zaposlenih.
Povečanje zaposlenih pričakujemo zaradi vlaganja v raziskave in razvoj na področju
obnovljivih virov energije. Potrebna bo tudi premestitev določenih zaposlenih na druga
delovna mesta, ki bodo zahtevala dodatno izobraževanje zaposlenih.
Tabela 32: Kadrovska struktura podjetja v obdobju od 2015 do 2019
Leto

2015

2016

2017

2018

2019

Št. zaposlenih

293

298

299

305

306

Iz tabele 32 je razvidno, da se število zaposlenih ne bo veliko spremenilo. pričakujemo
povečanje zaposlenih za 13 oseb v obdobju 5 let zaradi vlaganja v raziskave in razvoj na
področju obnovljivih virov energije. Nekaj zaposlenih se bo upokojilo, spet drugi bodo
odšli zaradi lastnih interesov.
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Izobrazbena struktura
Cilj podjetja so izobraženi, spodobni in usposobljeni zaposleni, zato bo podjetje tudi v
prihodnje vlagalo na področju izobraževanja. V naslednjih 5 letih bo podjetje izboljšalo
kadrovsko strukturo zaposlenih. V tabeli 33 prikazujemo, kako se bo izobrazbena
struktura spreminjala skozi leta. V obdobju od 2015 do 2019 bo podjetje imelo boljše
usposobljene zaposlene in doseglo višjo stopnjo izobrazbe. K motiviranosti zaposlenih za
izboljšanje stopnje izobrazbe bo pripomoglo podjetje, ki bo zaposlene motiviralo pri
doseganju boljše usposobljenosti in znanja.
Tabela 33: izobrazbena struktura podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o., za
obdobje od 2015 do 2019
Stopnja
izobrazbe

2015

2016

2017

2018

2019

I.

2

1

0

0

0

II.

3

1

1

0

0

III.

45

40

40

35

34

IV.

18

21

20

24

25

V.

66

73

74

74

72

VI.

90

92

94

99

101

VII.

57

56

55

56

57

VIII.

9

10

11

12

12

IX.

3

4

4

5

5

293

298

299

305

306

Skupaj:

Organizacijska struktura
Organizacijska struktura se skozi leta ne bo spreminjala, saj smo mnenja, da je
organizacijska struktura v podjetju primerna, tako z vidika števila zaposlenih, kot tudi
glede na dejavnost, ki jo opravlja ter konkurenčnost v panogi.
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Struktura prihodkov
V tabeli 34 prikazujemo predvideno strukturo prihodkov od prodaje, odhodkov in
dobička podjetja. Predvidevamo, da bo podjetje v naslednjih letih rastlo in dosegalo
dobiček ter iz leta v leto povečanje prihodkov. Predvsem med letom 2017 in 2019
pričakujemo povečanje dobička predvsem zaradi povečanja uporabe sončnih in veternih
elektrarn.
Tabela 34: Predvidena struktura prihodkov od prodaje, odhodkov in dobička za leta
2015 - 2019
Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Prihodki
od
prodaje

76.966.982

78.788.656

82.726.887

86.863.231

91.206.392

Odhodki

63.328.152

68.156.924

66.814.523

69.487.104

72.961.459

Dobiček

13.638.830

10.631.732

15.912.364

17.376.127

18.244.933

8.2 Uresničitveni program podjetja za obdobje 2015-2019
V naslednjih petih letih bo podjetje Dravske elektrarne Maribor d.o.o. moralo delati na
številnih področjih, v kolikor bo želelo podjetje doseči strategije, ki smo jih zastavili.
Ključnega pomena je konkurenčna cena električne energije, hkrati pa tudi varna,
kvalitetna in zanesljiva dobava električne energije. Najpomembnejša področja na katerih
naj podjetje daje še naprej največji poudarek:
 zagotavljanje novih proizvodnih zmogljivosti ( varna in kvalitetna proizvodnja
električne energije, povečanje obstoječih proizvodnih kapacitet električne
energije, kvalitetno vzdrževanje naprav in objektov za zagotavljanje
dolgoročne sposobnosti opravljanja projektno predvidene funkcije),
 zagotavljanje ekonomske učinkovitosti družbe ( razvoj človeških virov, številna
usposabljanja in izobraževanja, obvladovanje sistema kakovosti in ugled
družbe, organizirana prodaja proizvodov in storitev) ter
 zagotavljanje varnosti obratovanja in poslovanja ( zagotavljanja zahtev okolja,
skrb za zdravje in varnost pri delu, druga področja varnosti obratovanja).
V letu 2015 planiramo naslednje aktivnosti v podjetju:
 nadaljevanje projekta geotermalne energije (po podpisu pogodbe za dobavo
opreme - Eulerjeve turbine začetek gradnje in priprava na pridobivanje
električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je predvidena v letu 2016),
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izobraževanja na področju zakonodaje (še posebej davčna zakonodaja in
okoljevarstvene zahteve),
organizirana usposabljanja za varstvo pri delu,
raziskave na področju veternih elektrarn (primerjanje rezultatov meritev
jakosti vetra na različnih lokacijah, študija učinkovitosti veternih elektrarn,
zagotavljanje okoljevarstvenih standardov) ter
popolna prenova HE Fala (nadgradnja sistema do te stopnje, da bo možno
daljinsko vodenje elektrarne, brez stalno prisotnih zaposlenih).

V letu 2016 planiramo naslednje aktivnosti v podjetju:
 gradnja veternih elektrarn (poskusne lokacije gradnje veternih elektrarn
glede na študijo, kje je smiselna gradnja veternih elektrarn glede na
učinkovitost izrabe vetra),
 prenova sistema vodenja HE Zlatoličje in He Formin ( na obeh
hidroelektrarnah prenova sistema vodenja v daljinsko vodenje, kot v
preteklem letu na HE Fala, za nemoten nadzor brez prisotnih zaposlenih, kar
omogoča nadzor na daljavo),
 projekt zaznavanja napak na hidroelektrarnah ( mobilna aplikacija za
zaznavanje napak na hidroelektrarnah, ki po napaki takoj javi na mobilni
telefon zaposlenih napako – lokacijo, vzrok, uro, kaj se je zgodilo, kar pa
omogoča hitro ukrepanje v primeru napak),
 prenova informacijske opreme ter
 spodbujanje izobraževanja zaposlenih (motivacija zaposlenih, v kolikor se
odločijo za dodatno izobraževanje, usposabljanje, dodatne seminarje in
doseganje višje stopnje izobrazbe).
V letu 2017 planiramo naslednje aktivnosti v podjetju:
 projekt izrabe toplote (glede na uspešno študijo izvedljivosti izrabe odpadne
toplote na HE Zlatoličje, postopna širitev na ostale HE),
 okoljski projekti (čiščenje mulja in proda za zagotavljanje boljše pretočnosti
reke Drave in čiščenje naplavin v reki Dravi),
 projekt za pridobitev programske rešitve, ki bo pripomogla k spremljanju
zakonskih in drugih zahtev, kot so okoljevarstvene,… Pridobitev ustreznega
izdelovalca aplikacije ter
 podpiranje družbeno koristnih aktivnosti, pomoč s sponzorskimi sredstvi,
donacijami in vključevanje v humanitarne akcije.
V letu 2018 planiramo naslednje aktivnosti v podjetju:


priprava dokumentacije za izgradnjo črpalke HE Kozjak,
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zagotavljanje optimalnih virov financiranja, plačilno sposobnosti in
obvladovanje finančnih tveganj,
izboljšanje manjših HE in izraba njihovih potencialov,
projekt izgradnje HE na reki Muri (priprava študije, priprava dokumentacije,
začetek gradnje),
gradnja sončnih elektrarn (izkoriščanje sončne energije in povečanje
proizvodnih kapacitet),
izpolnjevanje zahtev EU o večjem izkoriščanju obnovljivih virov energije ter
koriščenje obstoječega potenciala obstoječih neproduktivnih vrtin za
proizvodnjo električne energije (z geotermalno energijo).

V letu 2019 planiramo naslednje aktivnosti v podjetju:
 izkoriščanje energije pridobljene z veternimi elektrarnami,
 postati nosilec hidroenergetskega stebra v skupini HSE,
 delovanje črpalke na HE Kozjak, dokončanje projekta za izgradnjo črpalke,
 delovanje HE na reki Muri
 zagon in začetek uporabe programske rešitve za spremljanje zakonskih in
drugih zahtev,
 povečanje števila zaposlenih ter
 spodbujanje izobraževanja, usposabljanja, varstva pri delu.
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SKLEP
V podjetju je ključnega pomena razvoj podjetja; bodisi v smislu večanja podjetja v
količinskem smislu, bodisi kakovostno spreminjanje podjetja na boljše. Da pa lahko
podjetje doseže razvoj, potrebuje plan razvoja podjetja. Tudi za obravnavano podjetje
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. smo pripravili plan razvoja podjetja, ki prikazuje smer
v katero se naj podjetje razvija, glede na okolje podjetja in udeležence v tem okolju.
Pri planiranju razvoja podjetja smo se osredotočili na planiranje razvoja podjetja na ravni
politike podjetja in na planiranje podjetja na ravni strateškega managementa. Na osnovi
preučevanja teorije planiranja razvoja podjetja na ravni politike podjetja, smo opredelili
politiko podjetja, kamor spada opredelitev vizije, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev
podjetja.
V podjetju se zavedajo, da je opredelitev vizije, kot tudi poslanstva podjetja pomembna
smernica za razvoj podjetja. Tako vizija podjetja, kot tudi poslanstvo podjetja, je dobro
opredeljeno in teži k učinkoviti in okolju prijazni proizvodnji električne energije.
Po pregledu tako domače, kot tuje literature smo prišli do zaključka, da je vloga temeljne
strategije ključnega pomena za uspešen razvoj podjetja. Temeljna strategija celovitega
podjetja je tista, ki opredeljuje kakšen je odnos podjetja do lastnega okolja z izbiro svojih
prihodnjih dejavnosti. So strategije, s katerimi podjetja opredeljujejo optimalni izbor
prihodnjih dejavnosti in na osnovi tega planirajo potrebno globalno razporeditev
resursov za izvedbo teh dejavnosti. Zaradi pomembnosti strategij za razvojno uspešnost
podjetja in iz razloga, ker proučevano podjetje strategij nima opredeljenih, smo podali
predloge strategij.
Glede na proučevanje strukture prihodkov v podjetju in dejavnosti s katerimi se podjetje
ukvarja, smo prišli do zaključka, da ima podjetje dve programsko tržni področji, ki jih pa
nima opredeljenih. Večino prihodkov (v letu 2013 so prihodki znašali dobrih 98% vseh
prihodkov od prodaje) predstavlja proizvodnja električne energije. Za manj kot 2 %
(podatek za leto 2013) prihodkov od prodaje pa ustvarijo dejavnosti, ki vključuje različne
storitve iz področja informatike, prometa, računovodstva, nepremičnin itd. Zaradi
strukture prihodkov smo predlagali, da vse ostale dejavnosti predstavljajo programsko
tržno področje 2.
Pri opredeljevanju strategij podjetja smo opredelili temeljno strategijo za obe PTP, pri
opredeljevanju splošne strategije pa smo dali pozornost predvsem programsko tržnemu
področju 1. Kot vrsto temeljne strategije za PTP 1 smo določili strategijo razvoja podjetja
in sicer strategijo koncentracije. Odločili smo se, da je najbolj primerna vrsta strategije
koncentracije horizontalna rast podjetja z večanjem proizvodov in storitev. Za PTP 1
predlagamo predvsem širitev na področju obnovljivih virov energije, kot je sončna
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energija, geotermalna energija in veterna energija. Za strateško poslovno področje 2 smo
predlagali strategijo stabilnosti in sicer strategijo brez sprememb. Potrdili smo hipotezo
H2, saj drži, da potrebujemo opredeljena strateška poslovna področja za opredeljevanje
strategij. Tudi mi smo se lotili opredelitev in na tej osnovi pripravili primerne strategije
za podjetje.
Na področju proučevanja razvoja okolja ter s tem povezanimi možnostmi podjetja, smo
ugotovili, da ima podjetje priložnost, da se razvija na področju obnovljivih virov energije,
kjer smo še posebej izpostavili sončne in veterne elektrarne in geotermalno energijo.
Opredelili smo tudi ostale priložnosti in nevarnosti na posameznih okoljih podjetja, ki
smo jih razdelili na ekonomsko, tehnološko, družbeno-kulturno in politično pravno
okolje.
Končni cilj podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je sposobnost za obstoj,
poslovanje, preživetje ter razvoj podjetja z razširitvijo dejavnosti, pri čemer smo pri
opredelitvi temeljnih ciljev podjetja izhajali iz opredelitve temeljnih ciljev iz vidika
notranjih in zunanjih udeležencev podjetja.
Na ravni politike podjetja smo opredelili tudi smotre podjetja. Te smo razdelili na sprotne
smotre in trajne razvojne smotre iz vidika podjetja in iz vidika države, javnosti in družbe.
Trajni razvojni smoter podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je vsekakor razvoj na
področju: gospodarske moči, učinkovitega in uspešnega delovanja, rasti podjetja,
zadovoljstva zaposlenih, ugleda v javnosti, plačilne sposobnosti in zadovoljstva kupcev
(Holding slovenske elektrarne in Brozen).
Za podjetje Dravske elektrarne Maribor d.o.o. smo napisali predlog plana uresničitve za
obdobje petih let in sicer v obdobju od 2015 do 2019. V predlogu plana uresničitve je
razvidno, da smo se osredotočili samo in izključno na strateško poslovno področje –
proizvodnja električne energije, ki predstavlja podjetju največji del prihodkov od prodaje
(v letu 2013 kar 98%). Na tem področju smo predlagali raziskave in razvoj na področju
obnovljivih virov energije (sončne elektrarne in veterne elektrarne ter geotermalna
energija), poudarek na izobraževanju zaposlenih (varstvo pri delu, spodbujanje za študij
ob delu, izobraževanja na področju zakonskih in drugih zahtev), saj na ta način podjetje
lahko ohrani zaposlene in ne povzroči bega možganov.
Zavrgli smo hipotezo H1, ki trdi, da pravilna določitev temeljne strategije pripomore k
uspešnemu razvoju podjetja. V primeru proučevanega podjetja smo videli, da tudi brez
opredeljene strategije lahko podjetje doseže odlične poslovne rezultate. Smo pa mnenja,
da bi opredeljevanje temeljne strategije pripomoglo k intenzivnejši rasti in razvoju
podjetja. V predlogu plana uresničitve za obdoblje petih let smo izhajali iz temeljne
strategije, ki smo jo v magistrskem delu opredelili na osnovi proučevanj notranjega okolja
podjetja, kot tudi okolja in ustreznih teoretičnih izhodišč.
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Okolje podjetja v katerem deluje je iz leta v leto bolj nepredvidljivo in turbulentno.
Predvsem zaradi intenzivnega spreminjanja okolja in nevarnosti v okolju, ki so
nepredvidljive, je pomembno opredeljevanje temeljnih strategij podjetja. Strategije
podjetja opredeljujejo smer in način kako in v katero smer se naj podjetje razvija, raste
ali stagnira in propade. Opredeljujejo tudi odnos podjetja do okolja v katerem deluje in
katere so tiste ključne dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja.
Menimo, da so Dravske elektrarne Maribor d.o.o. v celoti dobro organizirane in ne
predlagamo večjih sprememb v sami organizaciji poslovanja. Smo pa mnenja, da podjetje
mora opredeliti vsaj temeljno strategijo podjetja. V prihodnosti vidimo številne
priložnosti in področja na katerih lahko podjetje širi svojo dejavnost, takšno področje so
predvsem obnovljivi viri energije, ki predstavljajo ključno priložnost za širitev podjetja.
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PRILOGE
1. Izkaz finančnega položaja podjetja (sredstva in obveznosti podjetja)
2. Ocena planiranih sredstev in obveznosti po letih na dan 31.12.

Priloga 1: Izkaz finančnega položaja podjetja (sredstva in obveznosti podjetja)

1

2. Ocena planiranih sredstev na dan 31.12.

Leto

Znesek v tisoč-ih EUR
2017
2018

Postavka

2015

2016

SREDSTVA

600.635.965

615.651.864

620.234.946

651.246.693

677.217.050

A. DOLGOROČNA
SREDSTVA

506.304.357

518.961.966

523.335.353

549.502.120

570.858.162

2019

I.

Neopredmetena
sradstva

987.266

1.011.947

806.213

846.524

1.113.141

II.

Nepremičnine,
naprave oprema

418.955.451

429.429.337

433.917.854

455.613.746

472.372.271

85.591.926

87.731.724

86.957.332

91.305.199

96.504.896

137.250

140.681

908.782

954.221

154.947

1.708

1.751

108.059

110.761

15.523

16.299

121.837

522.697

535.765

729.649

766.132

609.142

94.331.608

96.689.898

96.899.593

101.744.572

106.358.888

26.386

27.046

9.716

10.201

29.750

720

738

857

900

812

33.629.125

34.469.853

73.871.210

77.564.770

37.916.838

13.568.304

13.907.511

13.237.807

13.899.697

15.298.262

1.790.067

1.879.571

IV.

Dolgoročne
finančne
naložbe
v
odvisne družbe
V.
Ostale
dolgoročne
finančne
naložbe
in
posojila
VI.
Dolgoročne
poslovne
terjatve
VII.
Druga
dolgoročna
sredstva
VIII.
Odložene
terjatve
za
davek
B.
KRATKOROČNA
SREDSTVA
I.
Sredstva
namenjena za
prodajo
II.
Zaloge
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Kratkoročne
finančne
naložbe
Kratkoročne
poslovne
terjatve
Terjatve za
odmerjeni
davek
Druga
kratkoročna
sredstva
Denar
denarni
ustrezniki

in

1.926

2.601.692

2.666.735

6.258.571

6.571.500

2.933.409

44.505.378

45.618.012

1.731.365

1.817.933

50.179.813

2

2. Ocena planiranih obveznosti na dan 31.12

Leto Znesek v tisoč-ih EUR
2015
2016

2017

2018

2019

Postavka
KAPITAL
OBVEZNOSTI
A. KAPITAL
I.

IN

Vpoklican
kapital
III.
Rezerve
iz
dobička
IV.
Rezerva
za
pošteno
vrednost
V.
Zadržani
poslovni izid
B.
DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
I.
Rezervacije za
odpravnine in
ljubilejne
nagrade
II.
Druge
rezervacije
III.
Druge
dolgoročne
obveznosti
IV.
Dolgoročne
poslovne
obveznosti
C.
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
III.
Kratkoročne
poslovne
obveznosti
IV.
Obveznosti za
odmerjeni
davek
V.
Druge
kratkoročne
obveznosti

600.635.96
5
586.311.25
6
414.761.73
9
112.573.93
2
25.668

615.651.864

620.234.946

651.246.693

677.217.050

600.969.037

600.878.760

630.922.698

661.065.940

425.130.782

434.512.298

456.237.913

467.642.860

115.388.281

107.234.229

112.595.940

126.927.109

58.949.917

60.423.665

59.132.233

62.088.845

66.466.031

3.449.653

3.535.894

4.200.816

4.410.857

3.889.483

3.309.478

3.392.215

3.640.963

3.823.011

3.731.436

10.435

10.696

304.905

320.150

11.766

4.559

4.673

184.553

193.781

5.140

125.180

128.309

70.395

73.915

141.140

10.875.056

11.146.932

15.155.369

15.913.137

12.261.625

9.631.518

9.872.306

11.838.386

12.430.305

10.859.536

654.198

670.553

589.340

604.073

26.310

28.941

737.608

3.316.983

3

3.482.832

664.481

