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ELES V LETU 2019
Ključni kazalniki poslovanja 

FINANČNI KAPITAL

Poslovni prihodki: 170,1 milijona EUR 
(-3 % glede na leto 2018)

EBIT: 19 milijonov EUR  
(+8 % glede na leto 2018)

EBITDA: 50,1 milijona EUR 
(+3 % glede na leto 2018)

Čisti poslovni izid: 17,3 milijona EUR 
(+5 % glede na leto 2018)

Kapital: 344,0 milijona EUR 
(+3 % glede na leto 2018)

INTELEKTUALNI  
KAPITAL

Realizacija DSP:  
85,8 % (+8,3 % glede na leto 2018)

Samoocenitev po modelu EFQM:  
537 točke (+34 točk glede na leto 2018)

PROIZVODNI KAPITAL

Dolžina DV: 2.923 km (+1,2 % glede na leto 2018)

Število postaj: 46 (enako kot v letu 2018)

Prevzem EE: 13.021 GWh (-2 % glede na leto 2018)

Oddaja EE: 13.697 GWh (-2 % glede na leto 2018)

DRUŽBENI KAPITAL
Izplačilo deleža v dobičku lastnika:  
9 milijonov EUR (enako kot v letu 2018)

Donacije in sponzorstva lokalnim skupnostim: 
(-15 % glede na leto 2018)

• Humanitarna dejavnost: 7 %  
(-1 % glede na leto 2018)

• Izobraževanje in znanost: 19 %  
(+10 % glede na leto 2018)

• Šport in rekreacija: 59 %  
(+1 % glede na leto 2018)

• Kultura: 8 % (-4 % glede na leto 2018)

• Varovanje okolja: 6 %  
(-5 % glede na leto 2018)

NARAVNI KAPITAL

Izdatki in vlaganja v varstvo okolja: 1.469,6 tisoč EUR  
(+2,3 % glede na leto 2018)

Ogljični odtis: 183.835 ton CO2 

(-1,3 % glede na leto 2018)

Odstotek DV v območju Natura 2000: 14,4 
(enako kot v letu 2018)

ČLOVEŠKI KAPITAL - ZAPOSLENI

Število: 567 (-2 glede na leto 2018)

Odstotek žensk: 21  
(-1 % glede na leto 2018)

Zadovoljstvo: 4,58 točke  
(-0,16 točke glede na leto 2018)

Št. ur izobraževanja na zaposlenega: 
11 (-2 uri glede na leto 2018)
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Pomembnejši dogodki

JANUAR

10. januar

V Bruslju je potekalo ocenjevanje projekta 

Defender za prvo poročevalsko obdobje. 

Člani konzorcija, med katerimi so tudi stro-

kovnjaki družbe ELES, so najprej predstavili 

posamezne delovne sklope in cilje, dose-

žene v prvi polovici projekta, ter komisijo 

seznanili še z dejavnostmi, načrtovanimi za 

drugo polovico projekta. 

13. januar

Sistemska operaterja ELES in Terna sta iz-

vedla preizkus vzpostavljanja napajanja iz 

Slovenije v Italijo po pristopu od »zgoraj 

navzdol«, kar pomeni vzpostavljanje obra-

tovanja s pomočjo napetosti iz sosednjega 

sistema. Preizkus je bil v celoti uspešen in 

je potrdil ustreznost obstoječih postopkov 

vzpostavljanja sistema po razpadu, razvi-

tih v sodelovanju s sosednjimi sistemskimi 

operaterji. 

21. januar 

Sestanek predstavnikov družbe ELES in Furlanije- 

Julijske krajine, na katerem so v uvodu govorili o 

možnostih za čezmejno sodelovanje na podro-

čju pametnih omrežij in nastajajočih tehnologij 

z medsektorsko razsežnostjo. Udeleženci sloven-

sko-italijanske čezmejne iniciative za pametna 

omrežja so razpravljali še o temah, ki imajo po-

tencial za oblikovanje novih demonstracijskih ali 

pilotnih projektov s področja pametnih omrežij v 

bližini slovensko-italijanske meje, tudi v luči more-

bitnih možnosti evropskega sofinanciranja tovr-

stnih projektov. 

21. januar 

Družba ELES in Dravske elektrarne Maribor so 

prvič izvedle zahteven preizkus zagona agrega-

ta 2 v HE Fala brez zunanjega vira napajanja in 

vzpostavitve otočnega obratovanja na delu 110 in 

400 kV omrežja. S tovrstnim načinom vzpostavi-

tve otočnega obratovanja je bilo dokazano, da je 

mogoče vzpostaviti obratovanje sistema na naj-

višjem 400 kV napetostnem nivoju tudi z manjši-

mi agregati na nižjem 110 kV nivoju. 

23. januar 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja INEA 

je objavila seznam odobrenih projektov, oddanih 

na drugi poziv Instrumenta za povezovanje Evro-

pe v letu 2018. Med pozitivno ocenjenimi prijava-

mi sta tudi dve prijavi družbe ELES, ki bo za dela v 

čezmejnem projektu izgradnje omrežja Žerjavinec 

(Hrvaška) – Heviz (Madžarska) – Cirkovce (Sloveni-

ja) upravičena do 48,2 milijona EUR, za drugo fazo 

projekta SINCRO.GRID pa do 1,6 milijona EUR. 

FEBRUAR

1. februar

Družba ELES je tudi formalno postala del kooperacije IGCC, 

v okviru katere po novem sodeluje 13 sistemskih operater-

jev iz desetih držav. Namen mehanizma je izmenjava t. i.  

nenamernih odstopanj elektroenergetskih sistemov med 

sistemskimi operaterji, kot orodje razbremenjevanja akti-

vacije avtomatske rezerve za povrnitev frekvence oziroma 

t. i. sekundarne regulacije. 

6. februar

V Ljubljani je potekala razprava o japonski pobudi Druž-

ba 5.0, ki se osredotoča na vprašanje, kako sodobne 

znanstvene in tehnološke preboje izkoristiti za dobro vseh 

delov družbe. Zbrane je nagovoril direktor družbe ELES 

in predsednik Slovensko-japonskega poslovnega sveta  

mag. Aleksander Mervar, ki je poudaril, da se mu zdi ja-

ponska razvojna pobuda izjemno primerna osnova za po-

dobna prizadevanja v Sloveniji. Gregor Omahen iz družbe 

ELES je predstavil mednarodni raziskovalni projekt NEDO. 

18. februar 

Družba ELES je prejela soglasje Ministrstva za infrastruk-

turo za novi razvojni načrt prenosnega sistema za obdobje 

2019–2028. Glavni namen razvojnega načrta je opredeliti 

potrebna vlaganja v prenosno omrežje v naslednjih dese-

tih letih, ki bodo zagotovila ustrezno prenosno zmogljivost 

omrežja, s čimer bo zagotovljena zanesljiva in kakovostna 

oskrba z električno energijo. 

19. februar 

Na 6. konferenci Razmislek o energetiki, 

katere rdeča nit je bila upravljanje na-

cionalne energetike in podnebnih ukre-

pov, je sodeloval direktor družbe ELES 

mag. Aleksander Mervar. V razpravi je 

predstavil svoj pogled na spremembe v 

elektroenergetiki in njihovem vplivu na 

trajnostni razvoj v Sloveniji. 

28. februar 

V Berlinu je potekala skupna delavnica 

projekta MIGRATE, v katerem sodeluje 

tudi družba ELES. Osrednje teme sreča-

nja so bile delovanje in nadzor omrežij 

z nizko inercijo ali brez nje, problemi s 

kakovostjo napetosti ter zakonodaja 

in obratovalne smernice na navedenih 

področjih. Na delavnici je dr. Blaž Kirn 

iz družbe ELES, ki v okviru projekta MI-

GRATE vodi peti delovni sklop, predsta-

vil vpliv harmonikov na obratovanje 

prihodnjega elektroenergetskega sis-

tema, v katerem bo prevladujoč delež 

proizvodnih virov v omrežje priključen 

prek energetske elektronike. 
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14. marec

Potekala je prva javna predstavitev projekta 

Danube Energy+, na kateri je sodeloval tudi 

pomočnik direktorja za strateške inovacije v 

družbi ELES mag. Gorazd Ažman. Kot je med 

drugim povedal, se v okviru energetske tran-

zicije oziroma prehoda v zeleno družbo pove-

čujejo delež decentralizirane proizvodnje elek-

trike iz obnovljivih virov, dejavno sodelovanje 

odjemalcev elektrike na trgu in elektrifikacija, 

katere del je tudi prehod v e-mobilnost.

19.–20. marec

Evropska komisija je v Bruslju organizirala kon-

ferenco in razstavo, na kateri se je predstavilo 

več kot 30 projektov skupnega interesa (PCI). 

Med njimi je bil tudi projekt SINCRO.GRID, ki 

ga koordinira družba ELES, v njem pa sodeluje-

jo tudi SODO, HOPS in HEP ODS.

25. marec

Koncept celostnega razvoja infrastrukture za 

množično polnjenje e-vozil E8, ki so ga Elesovi 

strokovnjaki razvijali zadnja leta se predsta-

vi na spletu. Na spletni strani je podrobna 

predstavitev koncepta, njegovega pomena 

in gradnikov ter njegovih dobrobiti za lastni-

ke e-vozil, družbo in celoten elektroenergetski 

sistem. Predstavljeni bodo tudi pilotni projekti 

različnih deležnikov, zavihek vprašanja in od-

govori pa je namenjen odgovorom na najpo-

gostejša vprašanja v zvezi z načini polnjenja 

električnih vozil in vplivom uvajanja množične 

e-mobilnosti na elektroenergetski sistem.

20. marec

V Ljubljani je potekala 2. konferenca o upora-

bi tehnologij veriženja podatkovnih blokov v 

energetiki, namenjena iskanju odgovorov na 

vprašanje, kako v času vse večje digitalizacije 

družbe in energetskega sektorja izrabiti pri-

ložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije. Na 

njej je sodeloval tudi mag. Gorazd Ažman iz 

družbe ELES, ki je spregovoril o vplivu regula-

tive na vpeljavo novih tehnologij.

10. april

Na zaključni konferenci projekta BioEnergyTrain (BET) 

v Bruslju so se sestali predstavniki Evropskega parla-

menta, Evropske komisije, raziskovalne sfere in konzor-

cijski partnerji. Na njej so predstavili dosedanje dosež-

ke projekta, predvsem razvoj programov po zaključku 

projekta in načine za izboljšanje izkušenj BET. Družba 

ELES, ki je v projektu vodila regionalno ozaveščanje 

ciljnih skupin, je tako zaključila prvi uspešno prijavljen 

projekt na razpis programa Obzorje 2020.

11. april

Partnerji konzorcija projekta FutureFlow so se v Lju-

bljani sestali s skrbnikom projekta iz Evropske komisi-

je. Vodje projektnih sklopov so mu predstavili napre-

dek v drugem poročevalskem obdobju. Partnerji so v 

tem obdobju do konca razvili platformi za združevanje 

virov prožnosti in za regionalno izmenjavo virov prož-

nosti. Obe platformi so testirali tudi v realnem okolju, 

saj je v pilotnih testih sodelovalo kar 106 aktivnih od-

jemalcev iz štirih držav. Predstavnik Evropske komisije 

je izrazil zadovoljstvo nad dosedanjimi rezultati in do-

sežki projekta ter družbo ELES pohvalil za učinkovito 

in transparentno vodenje projekta.

4. marec

V poslovni stavbi družbe ELES v Dolu pri Lju-

bljani je v organizaciji družbe ELES kot gene-

ralnega sponzorja potekalo zaključno srečanje 

letošnjega Ekokviza, na katerem so zmagoval-

ci v posamezni kategoriji za nagrado prejeli 

električna kolesa, drugo- in tretjeuvrščeni pa 

so prejeli pametne ure.

7. marec

V Ljubljani je potekala že 12. strateška energet-

ska konferenca En.odmev 19, ki je bila tudi tokrat 

namenjena obravnavi najaktualnejših energet-

skih vprašanj. Na osrednjem omizju, namenje-

nem energetski prihodnosti, je imel uvodno pre-

davanje direktor družbe ELES mag. Aleksander 

Mervar, ki je predstavil nekatere izračune in na-

povedi v zvezi z dolgoročnimi elektroenergetski-

mi bilancami ter vplive novih investicij na končne 

cene električne energije. 

MAREC APRIL
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13. maj

Emil Cek iz družbe ELES je na dogodku Internati-

onal Workshop on Electric Power Control Centers 

na Islandiji predstavil projekt FutureFlow. Osre-

dotočil se je na predstavitev platform, razvitih v 

okviru projekta, in na rezultate pilotnih testov 

vključevanja aktivnih odjemalcev v zagotavljanje 

sekundarne regulacije frekvence v realnem času.

14. maj

Mag. Darko Kramar je na dveh dogodkih v 

Bruslju – H2020 Joint Workshop, ki sta ga or-

ganizirali Evropska komisija in ENTSO-E, ter  

INNOGRID2020+ v organizaciji ENTSO.E in 

E.DSO – predstavil projekt FutureFlow.

14. maj

V Ljubljani na forumu Energija in okolje, na 

osrednji okrogli mizi o prihodnosti obnovljivih 

virov energije, je sodeloval tudi mag. Aleksander 

Mervar. Opozoril je, da je Slovenija neto uvozni-

ca električne energije in glede možnosti izrabe 

obnovljivih virov energije omejena, ter dodal, 

da je mogoče do nizkoogljične družbe, o kate-

ri v resnici govori Pariški sporazum, priti tudi z 

drugimi viri in ukrepi. V prvem delu posveta je 

sodeloval tudi Uroš Podgoršek, ki je predstavil 

Elesov koncept celostnega razvoja infrastruktu-

re za množično polnjenje e-vozil E-8. 

15.–16. april

Na osrednji konferenci dogodka China Uti-

lity Week v Šanghaju je direktor Področja za 

strateške inovacije v družbi ELES in koordi-

nator projekta FutureFlow mag. Uroš Salobir 

predstavil omenjeni projekt, najpomembnejše 

ugotovitve in rezultate. Poleg tega je sodeloval 

tudi v panelni razpravi na temo razvoja moder-

nega trga z energijo.

16. april

Tehnološko središče družbe ELES v Beričevem 

je na letošnjem razpisu za Plečnikova odličja 

prejelo najvišje priznanje, in sicer Plečnikovo 

nagrado za leto 2019 za arhitekturno najizvir-

nejšo zgrajeno stavbo v letu 2019. 

MAJ

17.–18. april

Na Japonskem je potekal šesti sestanek orga-

nizacijskega odbora projekta NEDO in visokih 

predstavnikov partnerjev projekta. Mag. Go-

razd Ažman iz družbe ELES in Akito Fukasawa 

iz družbe Hitachi sta člane organizacijskega in 

svetovalnega odbora projekta NEDO seznani-

la s trenutnimi dejavnostmi v obeh fazah pro-

jekta. Dan pozneje je potekal sestanek visokih 

predstavnikov japonske agencije NEDO, Mi-

nistrstva za infrastrukturo, Ministrstva za go-

spodarski razvoj in tehnologijo, družb ELES in 

Hitachi, ki je bil prav tako namenjen pregledu 

opravljenih dejavnosti in predstavitvi dejavno-

sti, načrtovanih v nadaljevanju projekta.

18. april

Uspešno je bil opravljen tehnični pregled 

za rekonstrukcijo RTP Pekre, ki je osnova za 

izdajo uporabnega dovoljenja. 

10. maj

Mag. Uroš Salobir je na konferenci v Gorici, 

kjer so razpravljali o povezovanju na področju 

e-mobilnosti med Italijo in Slovenijo, predsta-

vil koncept celostnega razvoja infrastrukture za 

masovno polnjenje e-vozil E8 in sodeloval na 

okrogli mizi z naslovom Kako lahko regija Friu-

li Venezia Giulia – Slovenija postane najbolj e-

mobilnostna regija na svetu?
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5. junij

V okviru dvodnevnega vrha Pobuda treh morij je na okrogli 

mizi v okviru panelne razprave o energetiki sodeloval tudi 

direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES mag. 

Uroš Salobir, ki je kot zgled uspešnega povezovanja in so-

delovanja držav ter prihodnje prilagoditve energetske in-

frastrukture predstavil projekta pametnih omrežij SINCRO.

GRID in FutureFlow. Projekt SINCRO.GRID bo omogočal 

OVE iz držav Pobude treh morij pripeljati v zahodno Evropo, 

kar pomeni velik izziv. Še pomembnejši projekt za 12 držav 

Pobude treh morij je projekt FutureFlow, pri katerem so se 

štiri države iz te regije, ki sodelujejo v projektu, odločile, da 

bodo poiskale še tretjo možnost fleksibilnosti.

13.–14. junij 

Hrvaški sistemski operater prenosnega omrežja HOPS je v 

Matuljih gostil redni delovni sestanek izvršnega odbora pro-

jekta SINCRO.GRID. Člani izvršnega odbora so se seznanili z 

napredovanjem del v okviru posameznih projektnih aktivno-

sti in ocenili njihov napredek. Pregledali so komentarje agen-

cije INEA na finančno poročilo in se dogovorili o potrebnih 

dopolnitvah pred uradno oddajo.

26. junij

Člani konzorcija projekta TDX-ASSIST so predstav-

nika evropske agencije INEA seznanili s potekom 

projekta, napredkom znotraj posameznih delovnih 

sklopov, projektnim vodenjem in financami. Pred-

stavnik agencije INEA je ob zaključku srečanja čla-

nom konzorcija dal pozitivno mnenje glede izvajanja 

projekta, ki poteka v skladu s terminskim načrtom, in 

glede vmesnih rezultatov projekta, ki so kakovostni, 

konsistentni in pravočasno pripravljeni za revizijo.

19. maj

V Ljubljani je potekala 10. konferenca En.grids 019, v središču katere 

so bili letos izzivi pri prenosu novih tehnologij v masovno implementa-

cijo. Na njej sta sodelovala tudi mag. Uroš Salobir in Gregor Omahen 

iz družbe ELES. Mag Uroš Salobir je v nagovoru zbranim poudaril, da 

je treba poiskati nov velik projekt pametnih omrežij in ga prilagodi-

ti lastnim potrebam, da bomo z njim dobili točno tisto, kar potrebu-

jemo. Pozneje je sodeloval tudi na okrogli mizi, ki jo je vodil Gregor 

Omahen, beseda pa je tekla o prenosu znanja in izkušenj iz razvojnih 

in pilotnih projektov v elektroenergetski sistem. Gregor Omahen je ob 

koncu srečanja predstavil trenutni potek, dejavnosti in prve rezultate 

pri projektu NEDO.

21.–23. maj

V okviru 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki 

je potekala v Laškem, je Rok Stopar predstavljal projekt TDX-ASSIST. 

Osredotočil se je na predstavitev projekta, ki rešuje izzive vključevanja 

velikega števila razpršenih obnovljivih virov električne energije in pre-

hoda na nizkoogljično družbo v evropskem prostoru. Poudaril je potre-

bo po boljšem sodelovanju med operaterji prenosnih in distribucijskih 

sistemov ter drugih deležnikov, saj postaja jasno, da morajo interakci-

je med njimi potekati bolj usklajeno, redno in koordinirano.

JUNIJ

4. junij

Družba ELES je objavila 

dokument Razvojni načrt 

prenosnega sistema RS 

za obdobje 2019–2028, 

v katerem predstavlja 

pregled obstoječega sta-

nja in potrebna vlaganja 

v elektroenergetski sis-

tem v prihodnje.

RAZVOJNI 
NAČRT
PRENOSNEGA 
SISTEMA 
REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
2019–2028

www.eles.si
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1. avgust

Objavljeno je bilo Letno poročilo družbe ELES za leto 2018, 

iz katerega je razvidno, da je družba leta 2018 dosegla naj-

boljši čisti poslovni izid od vključno leta 2010. Ta je znašal 

16,6 milijona EUR, za investicije pa so namenili 45,5 mili-

jona EUR. Letno poročilo je sredi septembra potrdila tudi 

Vlada RS.

9. avgust

V Atlanti je potekalo generalno zasedanje energetske veje 

Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike. V sklopu 

komiteja Energetski razvoj in proizvodnja električne energi-

je je izvedenec za tehnične sisteme Področja za upravljanje 

s sredstvi in projekti v družbi ELES dr. Uroš Kerin predstavil 

mednarodna projekta SINCRO.GRID in FutureFlow. 

AVGUST

29. avgust

Družba ELES je organizirala dan odprtih vrat za otroke 

zaposlenih, v okviru katerega je prvič odprla vrata novega 

Centra za infrastrukturo prenosnega omrežja v Beričevem. 

JULIJ

17. julij

V nočnih urah je iz tovarne 

Kolektor Etra proti Divači 

potekal prevoz novega 

400/110 kV transformator-

ja, njegov namen je bil raz-

bremeniti obstoječe in pove-

čati zanesljivost napajanja 

širšega območja Primorske.

11. september

V Evropskem parlamentu v Bruslju je potekala 

zaključna konferenca mednarodnega projekta 

RESERVE. Na konferenci je kot predstavnik Evrop-

skega združenja sistemskih operaterjev elektroe-

nergetskega omrežja (ENTSO-E) nastopil tudi di-

rektor Področja za strateške inovacije mag. Uroš 

Salobir. 

13. september

Družba ELES, GEN energija, Elektroinštitut Mi-

lan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko so že 

osmič pripravili Elektrofest. Za več kot štiristo 

dijakov so pripravili štiri strokovne sklope, prek 

katerih so pobliže spoznali, s čim se med drugim 

v družbah oziroma institucijah ukvarjajo. 

16. september

Potekal je že 3. strokovni posvet družbe ELES, 

v ospredju katerega so bile tudi letos aktualne 

teme v energetiki, med drugim predvsem ener-

getsko podnebna tranzicija. Na okrogli mizi so 

zato sogovorniki, med katerimi je bil tudi direk-

tor družbe ELES mag. Aleksander Mervar, govo-

rili predvsem o ambicioznosti zastavljenih ciljev 

in izbiri ustreznega scenarija, po katerem bomo 

do teh ciljev tudi prišli. 

Ob robu posveta sta direktor družbe ELES mag. 

Aleksander Mervar in predsednik uprave druž-

be GEN-I dr. Robert Golob podpisala sporazum 

o vzpostavitvi konzorcija za pospešitev zelene 

transformacije slovenske energetike s pomočjo 

pametnih omrežij.

SEPTEMBER

3. september

V okviru Blejskega strateškega foruma je na 

okrogli mizi, na kateri je beseda tekla o napre-

dnih tehnologijah in digitalizaciji ter vedno večji 

količini podatkov, sodeloval direktor Področja 

za strateške inovacije v družbi ELES mag. Uroš 

Salobir. 

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



20 21

19. september

V okviru največje evropske znanstvene konfer-

ence na temo energetskih trgov in delovanja 

energetskih sistemov so partnerji projekta Fu-

tureFlow, ki se po štirih letih intenzivnega dela 

konec letošnjega leta zaključuje, predstavili 

ključne rezultate. V uvodu je pomočnik direk-

torja Področja obratovanja sistema Darko Kra-

mar predstavil ključne razloge, ki so jih vodili 

pri snovanju projekta.

23. september

S presojevalci prvega vmesnega poročila so se 

v Parizu sešli člani konzorcija projekta Osmose. 

Vodje posameznih delovnih sklopov so na-

tančno pojasnili dosedanje dejavnosti, izzive 

in ključne dosežke partnerjev. Presojevalci so 

potrdili prvo vmesno poročilo projekta, članom 

konzorcija pa hkrati dali usmeritve za nadaljn-

je delo in predloge rešitev za dosego načrto-

vanih ciljev projekta.

SEPTEMBER

25. september

Predsednica Nadzornega sveta družbe ELES je 

postala mag. Alenka Plut.

26. september

Člani Odbor za raziskave, razvoj in inovaci-

je (RDIC) ENTSO-E so direktorja Področja za 

strateške inovacije v družbi ELES mag. Uroša 

Salobirja soglasno izvolili za podpredsednika 

odbora.

6. oktober

Na Rogli se je zaključilo tridnevno športno sre-

čanje madžarskega in slovenskega sistemskega 

operaterja prenosnega omrežja MAVIR in ELES, 

že od leta 2007 poteka vsako leto izmenoma v 

Sloveniji in na Madžarskem.

16. oktober

Družba ELES je na Dunaju organizirala zaključ-

no konferenco projekta FutureFlow. Partnerji 

projekta so s pilotnimi testi dokazali, da lahko 

dejavni odjemalci in razpršeni viri proizvodnje s 

prilagajanjem odjema zagotavljajo fleksibilnost 

ter s tem pomagajo pri uravnavanju frekvence v 

elektroenergetskem omrežju.

OKTOBER

4. oktober

Na GZS je potekalo srečanje slovenskih in ja-

ponskih gospodarstvenikov. Tema srečanja so 

bili izzivi in priložnosti za gospodarsko sodelo-

vanje med Slovenijo in Japonsko, med govorniki 

pa je bil tudi mag. Uroš Salobir, ki je zbranim 

gospodarstvenikom v uvodu predstavil aktualne 

inovacijske projekte družbe ELES.
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4. december

V Bruslju je potekala zaključna konferenca projek-

ta MIGRATE, ki rešuje problem vedno večjega de-

leža razpršenih OVE v omrežje. Na konferenci so 

partnerji projekta udeležencem predstavili ključne 

ugotovitve in rezultate projekta.

DOGODKI PO KONCU 
POSLOVNEGA LETA

21. november

Družba ELES je na  tekmovanju za najboljše 

letno poročilo zmagala v kategoriji Najboljše 

letno poročilo med velikimi podjetji (ki niso su-

bjekti javnega interesa) za leto 2018 ter dobi-

la priznanje v kategoriji Najboljše letno poro-

čilo v obvladovanju tveganj in korporativnem 

upravljanju.

NOVEMBER

4. november

V Ljubljani je potekal forum z naslovom Druž-

ba 5.0 v Sloveniji – naslednji korak, ki sta ga 

pripravila Veleposlaništvo Japonske in Sloven-

sko-japonski poslovni svet, ki mu predseduje 

direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar.

NOVEMBER

9. december

Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar in 

predsednik reprezentativnega sindikata v družbi 

ELES-SDE Primož Ribič sta podpisala novo kolektiv-

no pogodbo ELES.

11. december

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije je 

družba ELES slovenski industriji predstavila ugoto-

vitve in rezultate projekta FutureFlow.

11. marec

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 

izbruh novega koronavirusa SARS-CoV-2 (CO-

VID-19) razglasila za pandemijo, kar pomeni, 

da se je ta nevarnost za zdravje razširila po 

vsem svetu.

16. marec

Resnost razmer zaradi širjenja virusa CO-

VID-19 je privedla do te skrajnosti, da je druž-

ba ELES ekipo šestih operaterjev popolnoma 

osamila za 14 dni. Ekipa operaterjev je her-

metično zaprta na delovnem mestu v Repu-

bliškem centru vodenja, od koder noč in dan 

vodi, upravlja in koordinira delovanje elektroe-

nergetskega sistema Slovenije. Po 14 dneh se 

bo ta ekipa vrnila k svojim domačim, njihovo 

mesto pa bo za naslednjih 14 dni prevzelo dru-

gih šest operaterjev, ki so v domači karanteni.

20. marec

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in go-

spodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 

(COVID-19) je Agencija za energijo z izrednim 

ukrepom uveljavila spremembo tarifnih po-

stavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 

1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim 

in malim poslovnim odjemalcem ne bo obra-

čunala tarifna postavka za obračunsko moč 

oziroma bo cena za to postavko 0,00 EUR/kW 

(Uradni list št. 31).

DECEMBER

18. november

V Beričevem je družba ELES odprla diagnostič-

no-analitski center, ki predstavlja stičišče ma-

sovnih podatkov, napredne analitike, tehnič-

nih ekspertiz in dobrih inženirskih praks, ki jih 

podatkovni inženirji in znanstveniki pretvarja-

jo v sodobno upravljanje sredstev družbe ELES.

19. november

Družba ELES je skupaj z energetsko borzo BSP 

preko slovensko-avstrijske in slovensko-hrva-

ške meje slovenski trg priključila v vseevropsko 

rešitev spajanja trgov v segmentu trgovanja 

znotraj dneva u uporabo rešitve XBID.

21.–22. november

Potekala je deseta strateška konferenca druž-

be ELES. Vsebinsko je bila jubilejna konferenca 

posvečena vlogi družbe ELES v elektroener-

getski tranziciji v smeri trajnostnega razvoja 

in pripravi novega dolgoročnega strateškega 

plana ELES 2021–2025.

26. november

Družba ELES je v okviru regije Severna Italija 

(Italy North) začela s koordiniranim izraču-

nom čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj 

dneva na slovensko-italijanski meji.
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mag. Aleksander Mervar,  
direktor družbe ELES, d.o.o. 

Nagovor direktorja

Uresničujemo 
poslanstvo 
ustvarjanja dodane 
vrednosti za širšo 
družbo!
Moj letošnji nagovor bo drugačen, kot so 

običajni nagovori. 

V tem letnem poročilu je podrobno 

obrazloženo vse, kar je bilo za družbo ELES 

pomembno v letu 2019, vse, kar je vplivalo 

na rezultate poslovanja, in še kup drugih 

pojasnil, navedb, razlag. Zato se bom v 

uvodu osredotočil na ustvarjanje dodane 

vrednosti za širšo družbo, realizacijo našega 

poslanstva, kar skušamo v poslovnih poročilih 

zadnjih let tudi jasneje izpostaviti, težje pa je 

to razbrati iz računovodskih izkazov. 

Od oktobra 2009, ko sem se zaposlil v družbi ELES na 

mestu namestnika glavnega direktorja, prek oktobra 

2013, ko sem prevzel vodenje družbe ELES, do danes, 

smo za našo državo, za končne porabnike električne 

energije v naši državi ustvarili za neverjetnih 449,3 

milijona EUR pozitivnih učinkov/prihrankov. Prihran-

ki so taki, da si jih v slovenski elektroenergetiki niti 

v slovenski družbi ni mogoče predstavljati. Mogoče 

bo zapis v nadaljevanju izzvenel samohvalno. Toda, 

brez jasno postavljenih ciljev, iskanja priložnosti, 

usmerjanja sodelavcev, uresničevanja etapnih ciljev 

in še česa teh rezultatov ne bi bilo. Rezultati niso plod 

monopolnega položaja, zakonskih predpisov, usme-

ritev resornih ministrstev, izhajajo iz kompetenc 

zaposlenih v družbi ELES, iz njihovega poznavanja 

elektroenergetskega prenosnega sistema kontinen-

talne Evrope, predvsem pa želje nas, zaposlenih po 

doseganju uspehov.

Kateri so ti učinki?

Prvi je projekt INC (Imbalance Netting Cooperation), 

ki smo ga uvedli v maju leta 2013 med nami in av-

strijskim APG. Pozneje se je pridružil še hrvaški HOPS. 

Gre za izmenjavo nenamernih odstopanj in posledič-

no izkoriščanje nižjih cen izravnalne električne energi-

je na različnih trgih. V šestih letih so imele slovenske 

bilančne skupine za 28,6 milijona EUR nižje stroške 

odstopanj in upam, da se je ta učinek pretvoril v niž-

je prodajne cene končnim porabnikom. Družba ELES, 

razen tega, da je vse preučila, se dogovorila z APG in 

HOPS, postavila platformo in izvajala cenovno različ-

ne izravnave, ni imela nič, razen višjih stroškov.

Družba ELES je leta 2010 predčasno uspešno dala 

v obratovanje prečni transformator v RTP Divača. S 

tem je dobila možnost enakopravnejšega pogaja-

nja pri določanju čezmejnih komercialnih prenosnih 

zmogljivosti na vseh treh mejah. Med letoma 2010 

in 2015 je bila v pogajanjih z APG, Terno in HOPS 

uspešna. Rezultat je več kot podvojena kapaciteta 

čezmejnih prenosnih zmogljivosti in bistveno višji 

prihodki od slednjih. V devetih letih smo ustvarili za 

174,6 milijona EUR dodatnih prihodkov. Agencija 

je lahko znižala tarife za uporabo PO in s tem raz-

bremenila končne porabnike, in to za več kot 16 od-

stotkov. Družba ELES razen znižanih tarif od uporabe 

prenosnega omrežja ni imela nobenega učinka.

Projekt INC in prihranek za slovenske bilančne 
skupine 

Leto Dobrobit v EUR

2013 4.730.776

2014 11.621.625

2015 4.675.492

2016 2.254.145

2017 2.549.773

2018 2.730.988

Skupaj 28.562.799

Učinek povečanja čezmejnih prenosnih kapacitet na denarni tok družbe ELES (v EUR)

Leto
povprečje 

2006-2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019

Letni prihodki 
ČPZ

26.415.770 37.117.647 61.172.903 48.325.403 50.079.121 45.708.241 43.127.540 42.307.869 47.725.797 36.746.742

Razlika glede 
na povprečje 
2006-2010

0 10.701.877 34.757.133 21.909.633 23.663.351 19.292.471 16.711.770 15.892.099 21.310.027 10.330.972

Skupaj učinek 174.569.333
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Poslovanje v letu 2019

Doseženi rezultati poslovanja so v okviru pričakova-

nih in jih ocenjujem kot dobre. 

Iz pregleda kvantitativnih kazalnikov je razvidno, da 

smo povečali čisti poslovni izid, EBIT, EBITDA, da smo 

kumulativno izboljšali izpolnjevanje strateških kazal-

nikov, določenih z dolgoročnim strateškim planom 

2016–2020, da smo dosegli višji ROE, ROA. Če pri-

merjamo realizirano in plan, bi izpostavil dve katego-

riji, ki ju nismo dosegli. Čisti poslovni izid znaša 17,3 

milijona EUR in je v zgodovini obstoja ELES nominal-

no najvišji in presega čisti poslovni izid leta 2018 za 

5 odstotkov, je pa za 4,8 milijona nižji od planirane-

ga. Razlogov je več: od neizplačila dividend/deležev 

iz dobička (družba ELES bi si lahko glede na statu-

tarno večinske lastniške deleže v odvisnih družbah v 

letu 2019 izplačala za  8,7 milijona EUR dividend/

deležev iz dobička, zakaj ni bilo tako, je obrazloženo 

v točki Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2019), 

nižja aktivirana investicijska vlaganja in posledično 

nižji reguliran donos, preseganje stroškov zaposlenih 

kot posledica nerealiziranih upokojitev. Investicijska 

vlaganja so bila rekordna v višini 73 milijonov EUR, 

kar za 60 odstotkov več kot v letu 2018. V primerjavi 

s planom so bila nižja za 19 odstotkov. Glavna raz-

loga sta kasnitev upravnih dovoljenj (gradbena do-

voljenja) in dolgotrajni postopki javnih naročil (res 

je, da nam v letu 2019 DKom ni razveljavil nobene 

odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika).

Cilji na področju zasledovanja kvalitativnih kazal-

nikov poslovanja so preseženi, pri tem mislim im-

plementacijo EU predpisov in smernic ENTSO-E, 

dejavnosti na področju prehoda v »zeleno elektro-

energetiko«, prenovo internih predpisov in navodil, 

promocijo družbe ELES, sodelovanje na domačih in 

mednarodnih konferencah ter pravočasno izvedbo 

javnih naročil. Povečali smo obseg prenosnega siste-

ma in dosegli najvišje število točk samoocenitve po 

modelu EFQM.

Najpomembnejši dogodki, aktivnosti v 
letu 2019

Kaj vse se je zgodilo, realiziralo, ustvarilo v letu 2019, 

je predstavljeno v tem letnem poročilu v poglavju Po-

membnejši dogodki. Kljub temu posebej omenjam 

naslednje aktivnosti:

• v letu 2019 smo zasnovali dva ključna strateška 

dokumenta: oblikovali smo trajnostno strategijo 

do leta 2050, določili smo tudi okvirne strateške 

cilje, podcilje in terminski plan za dolgoročni stra-

teški plan 2021–2025;

• kot v letu 2018 so bili tudi v letu 2019 v ospredju 

raziskovalni, razvojni in investicijski projekti na po-

dročju pametnih omrežij;

• podpisali smo sporazum o vzpostavitvi konzorci-

ja za pospešitev zelene transformacije slovenske 

energetike s pomočjo pametnih omrežij;

• postali smo del kooperacije IGCC;

• dobili smo potrditev pravil in pogojev za ponudni-

ke storitev izravnave;

• povezali smo slovenski trg z EE v skupno vseevrop-

sko rešitev (XBID);

• investicija v projekt skupnega interesa (angl. 

Projects of Common Interest) – izgradnja dalj-

novodne povezave med Cirkovcami in Pincami z 

dogradnjo in rekonstrukcijo regulacijsko transfor-

matorske postaje Cirkovce;

• rezultati primerjalne analize stroškovne učinkovi-

tosti CEER TCB18;

• po več kot dvoletnem usklajevanju smo z repre-

zentativnim sindikatom SDE ELES v decembru 

podpisali novo podjetniško kolektivno pogodbo;

• najboljše letno poročilo za leto 2018 in najboljše 

letno poročilo v obvladovanju tveganj in korpora-

tivnem upravljanju za leto 2018;

• nominacija in finale CHARGE 2019 za Worlds best 

Transmission Brand.

Prihranki zakuoa sistemskih storitev v letih 2015 do 2019 (pozitivna terciarna regulacija)

Obveznost 
zakupa

Dejanski 
zakup – 

odplačno
Brezplačne 
kapacitete

Ocena MW 
RS v EUR

Prihranki  
v EUR

Spodbuda 
Agencije  

v EUR

553 348 205 52.087 10.677.835 0 

553 348 205 50.143 10.279.315 1.027.932 

553 348 205 48.348 9.911.340 991.134 

553 348 205 51.370 10.530.850 1.053.085 

553 250 303 45.586 13.812.558 1.381.256 

185 71 114 51.801 5.905.314 590.531 

Skupaj EUR 61.117.212 3.072.151 

Neto prihranek v EUR 58.045.062 

Posebno poglavje je področje sistemskih storitev, 

konkretno pozitivna in negativna terciarna regulaci-

ja (po novem +/- rRPF). Leta 2015 je začel obrato-

vati B6 v TEŠ, obveznost ELES se bi lahko povečala s 

348 MW (50 odstotkov moči NEK) na 553 MW (moč 

na pragu B6 TEŠ). Prav tako se je izteklo poskusno 

obratovanje ČHE Avče, v katerem je imel HSE obve-

znost brezplačnega zagotavljanja negativne terci-

arne rezerve v višini neto moči ČHE Avče, to je 185 

MW. V družbi ELES bi lahko račun za razliko stroškov 

dodatnih zakupov izstavili končnim porabnikom EE v 

RS. Odločili smo se za drugo pot, po dolgotrajnih po-

gajanjih smo tako januarja 2014 sklenili tristranski 

sporazum med ELES, HOPS in NOS BiH o skupni deli-

tvi moči zakupa pozitivne in negativne terciarne re-

zerve. V petih letih smo končne porabnike električne 

energije v RS razbremenili za 58 milijonov EUR, pre-

jeli smo za 3,1 milijone EUR spodbud.

Družba ELES je v zadnjih štirih letih samo za spodnje 

tri investicije uspela pridobiti za 96,3 milijona EUR 

nepovratnih sredstev iz sklada EU CEF in od japon-

ske razvojne agencije NEDO. Rezultat tega uspeha je 

prihranek v višini 188 milijonov EUR. Ta naš uspeh bo 

imel za ELES posledično negativen učinek. Kumula-

tivni negativni učinek na čisti poslovni izid bo znašal 

91,8 milijona EUR. 

Družba ELES in nepovratna sredstva za investicije

v EUR Nepovratna sredstva
Amortizacija, ki ne bo 
bremenila omrežnine

Donos, ki ne bo 
bremenil omrežnine

Sincro.Grid 28.548.077 

daljnovod Cirkovce-Pince 48.221.508 

NEDO 19.500.000 

Skupaj 96.269.585 96.269.585 91.769.998 

Razbremenitev bodoče omrežnine zaradi pridobitve nepovratnih sredstev 188.039.583 
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Dolgoročni strateški plan 2021–2025 in 
trajnostna strategija 2050

V letu 2010 smo pripravili prvi dolgoročni strateški 

plan za obdobje 2011–2015, v letu 2015 pripravili 

drugi dolgoročni strateški plan 2016–2020, ki je bil 

prvič potrjen na Vladi Republike Slovenije oktobra 

2016. Za oba strateška plana lahko zapišem, da smo 

realizirali večino postavljenih strateških ciljev, glede 

na metodologijo spremljave realizacije ta presega 90 

odstotkov. Strategijo za prihodnje petletno obdobje 

smo zastavili drugače. Strateški cilji bodo usklajeni s 

trajnostno strategijo s pogledom do leta 2050. Odlo-

čitev o tem, da se lotimo trajnostne strategije, je ra-

zumljiva. Pred elektroenergetiko so številni izzivi s pod-

ročja uvajanja razpršenih proizvodnih virov, praviloma 

na obnovljive vire energije, pojavljajo se prvi hranilniki 

električne energije, uvajajo se novi tržni produkti, pri-

čakuje se razvoj vodikovih tehnologij, na trg prihajajo 

novi ponudniki z novimi tržnimi produkti, med njimi 

tudi ponudniki sistemskih storitev. Še bi lahko našte-

val. Pri vseh teh že izvedenih spremembah in tistih, ki 

še prihajajo, je za družbo ELES glavna dilema, kako 

dopolniti, nadgraditi prenosni sistem, da bo kos vsem 

tem izzivom. Najpomembnejša je sprememba misel-

nosti zaposlenih. Trajnostna strategija je, zaenkrat 

bom zapisal – poskus poiskati pravo oz. prave usmeri-

tve za vse predhodno opisane izzive. Oba dokumenta 

bosta dokončana do novembra 2020. Na novo bomo 

opredelili tudi poslanstvo, vizijo in ključne vrednote. 

Raziskovalni, razvojni in investicijski projekti na 
področju pametnih omrežij

Projekti pametnih omrežij so naša vstopnica za za-

četek uvajanja trajnostne strategije delovanja ELES, 

usklajene s pričakovanji in smernicami EU in države. 

Pomenijo, da bo družba ELES tudi v spremenjenem, 

drugače koncipiranem elektroenergetskem sistemu 

države in Evrope sposobna nemoteno in kakovostno 

izvajati svoje poslanstvo. Uvajanje inovativnih reši-

tev nam bo omogočilo ne le uspešno soočenje z iz-

zivi prehoda v nizkoogljično družbo ter s tem uresni-

čevanje podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 

2030, ampak tudi razvoj novih poslovnih modelov 

tako družbe ELES kot tudi skupine ELES. V letu 2019 

smo uspešno zaključili največji razvojno-raziskoval-

ni projekt EU s področja pametnih omrežij, Future 

Flow, skladno s terminskim planom vodimo projekta 

NEDO in SincroGrid, projekt elektromobilnosti E8 je 

prešel v izvedbeno fazo. Tem projektom lahko priš-

tejemo še niz drugih projektov s tega področja, po-

drobno predstavljenih v poglavju Investicijska vlaga-

nja na področju inovacij.

Sporazum o vzpostavitvi konzorcija za 
pospešitev zelene transformacije slovenske 
energetike s pomočjo pametnih omrežij

Do podpis sporazuma je prišlo na podlagi razmiš-

ljanj in idej predsednika uprave GEN-I dr. Roberta 

Goloba in mene. Krovno konzorcijsko pogodbo smo 

podpisali septembra na 3. strateški konferenci ELES. 

Konzorciju so se po dveh mesecih pridružile tudi tri 

elektrodistribucije: Ljubljana, Celje in Gorenjska. Ci-

ljev konzorcija je več, prednostno pa se nanašajo na 

koncentracijo kadrov in znanj z različnih elektroener-

getskih področij, na razvoj novih modelov in področ-

ja pametnih omrežij, pripravo dokumentov in druge 

dokumentacije ter na njihovi podlagi na prijave na 

sklade EU, kot so CEF, Horizont. Glavni cilj je imple-

mentirati ideje v praksi. 

Kooperacija IGCC

Družba ELES je že vse od leta 2013 izjemno uspešno 

sodelovala v kooperaciji sistemskih operaterjev INC, 

ki omogoča izmenjavo t. i. nenamernih odstopanj. V 

februarju 2019 je nastopilo novo poglavje, in sicer se 

je družba ELES priključila ciljnemu modelu/projektu za 

izmenjavo nenamernih odstopanj, bolj znanemu pod 

imenom IGCC, v okviru katega po novem kar 17 sis-

temskih operaterjev izmenjuje nenamerna odstopa-

nja. Tako smo samo v letu 2019 razbremenili delova-

nje aRPF+ za 35 odstotkov in aRPF- za 51 odstotkov ter 

ustvarili dobrobit v višini 4 milijone EUR. Z vključitvijo 

v kooperacijo je družba ELES operativno že predčasno 

izpolnila zahteve Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 o 

določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila in pogoji za ponudnike storitve 
izravnave

V februarju 2019 smo dobili potrditev pravil in po-

gojev za ponudnike storitev izravnave, ki predstavlja-

jo temelj za vzpostavitev trga sistemskih storitev v 

Sloveniji. Pri tem smo odprli vrata konvencionalnim 

virom izravnave in tudi novim tehologijam.  V dru-

gem koraku smo v novembru 2019 vzpostavili novo 

sodobno platformo za izvajanje dražb, zbiranje ener-

gijskih ponudb in aktivacijo izravnalne energije. Vse 

to so temelji za povezovanje v enotne trge sistem-

skih storitev, ki jih pričakujemo v letu 2020.

Slovenski trg z EE povezan v skupno 
vseevropsko rešitev (XBID)

V novembru 2019 smo skupaj z energetsko borzo 

BSP slovenski trg z električno energijo prek sloven-

sko-avstrijske in slovensko-hrvaške meje priključil v 

vseevropsko rešitev spajanja trgov v segmentu trgo-

vanja znotraj dneva z uporabo rešitve XBID. V pri-

ključitvi so poleg Slovenije sodelovale tudi borze in 

sistemski operaterji s Poljske, Češke, Madžarske, Hr-

vaške, iz Romunije in Bolgarije. Tako je slovenski trg 

z električno energijo postal del vseevropske rešitve, 

v okviru katere je deležnikom v Sloveniji omogoče-

na izmenjava električne energije – z enim klikom – 

med veliko večino držav v Evropi. Likviden trg znotraj 

dneva se danes razume kot eden ključnih elementov 

integracije nepredvidljivih obnovljivih virov EE v elek-

troenergetske sisteme držav članic.

Projekt skupnega interesa – daljnovod 2x400 kV 
Cirkovce–Pince z RTP Cirkovce s sofinanciranjem 
EU sklada CEF (Connecting Europe Facility)

Investicija se je prevesila v zadnjo, izvedbeno fazo. 

V letu 2019 smo zaključili z javnimi razpisi in podpisi 

pogodb za izvedbo rekonstrukcije/dogradnje RTP Cir-

kovce, dela se izvajajo skladno s terminskim planom. 

Jeseni 2018 smo se prijavili na razpis za podelitev ne-

povratnih sredstev sklada CEF. Prijava je bila izjemno 

uspešna, saj smo pridobili kar 48,2 milijona EUR ne-

povratnih sredstev. Gradnja daljnovoda se bo začela 

v juliju 2020 in končala nekje v začetku leta 2022. 

Z izgradnjo tega daljnovoda bo dosežen pomemben 

strateški cilj slovenske elektroenergetike – povezana 

bo z vsemi sosednjimi državami, čezmejne termične 

prenosne zmogljivosti bodo dosegle petkratnik ko-

nične porabe električne energije v naši državi.

Rezultati primerjalne analize stroškovne 
učinkovitosti CEER TCB18

Po sprejetju dolgoročnega strateškega plana 2011–

2015 smo pričeli vsakoletne primerjalne analize 

družbe ELES in osmih sistemskih operaterjev, kate-

rih sedeži so v državah članicah EU. Namen izdelave 

primerjalnih analiz je dvojen. Najprej zaradi informi-

ranosti, kam lahko uvrščamo rezultate poslovanja 

v primerjavi s sorodnimi gospodarskimi družbami, 

merjeno prek nabora tehničnih, ekonomskih in eko-

nomsko-tehničnih kazalnikov, katerih nabor in meto-

dologija se v vsem času, odkar smo začeli s primer-

jalnimi analizami, nista spremenila. Kot drugo pa, da 

na verodostojen način zagovarjamo svoja pričakova-

nja pri pripravi in sprejetju regulatorne metodologije 

v domeni Agencije za energijo Republike Slovenije.

V letu 2017 smo prejeli zahtevo Agencije za energijo, 

naj sodelujemo pri analizi stroškovne učinkovitosti 

CEER TCB18. Analizo sta opravila CEER in njen par-

tner Sumiscid. V analizo je bilo zajetih 17 sistemskih 

operaterjev elektroenergetskih omrežij. Ugotovitev 

za ELES je naslednja (angl.):

Using the base model, we have estimated the 
efficiency level of ELES to be

100 %

The interpretation is that using best practice, 
the benchmarking model estimates that ELES 
is able to provide the same services, i.e. keep 
the present levels of the cost drivers, at 100 % 
of the present total expenditure level. In other 
words, the model suggests a saving potential 
of 0 % or in absolute terms, a savings in total 
comparable expenditure of

0 MEUR
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Ta analiza pomeni verifikacijo ugotovitev iz naših pri-

merjalnih analiz, po katerih ima ELES druge najnižje 

stroške na preneseno električno energijo. Še več, ta 

rezultat bo, hočeš/nočeš, Agencija za energijo mo-

rala upoštevati pri določitvi naslednjega regulativ-

nega obdobja za obdobje 2022–2024. T. i. »zelene 

transformacije« z obstoječimi tarifami za uporabo 

prenosnega in distribucijskega omrežja ne bo mogo-

če realizirati. Zato je izrazna moč takih analiz še prav 

posebej pomembna.

Podpis podjetniške kolektivne pogodbe ELES

Jeseni leta 2017 sta pogajalca, Energetska zbornica 

Slovenije v imenu delodajalcev in Sindikat delavcev 

energetike v imenu delojemalcev, po dolgotrajnem 

usklajevanju podpisala panožno pogodbo za elek-

trogospodarstvo. Na njeni osnovi smo v družbah, v 

katerih so reprezentativni sindikati člani SDE, najprej 

odpovedali obstoječe podjetniške kolektivne pogod-

be ter začeli pogajanja za določitev in podpis novih 

podjetniških kolektivnih pogodb. Z moje strani in 

tudi s strani sindikata SDE Eles sta bili imenovani 

pogajalski skupini, ki sta se začeli pogajati. Zaradi 

dolgotrajne bolniške odsotnosti vodje pogajalske 

skupine predstavnika delodajalca so pogajanja tra-

jala razmeroma dolgo. Decembra lani smo podpisali 

novo podjetniško kolektivno pogodbo. Njena vsebi-

na je usklajena z določili panožne kolektivne pogod-

be, izpolnjen je bil tudi moj osnovni cilj – tarifni del, 

višina izhodišče plače, obseg nadomestil in dodatkov 

se ne spreminja. Ocenjujem, da so bila pogajanja ko-

rektna, vsebina nove podjetniške kolektivne pogod-

be pa zagotavlja zaposlenim v družbi ELES ustrezno 

socialno varnost, še bolj podrobno kot Zakon o de-

lovnih razmerjih ureja pravice in dolžnosti zaposle-

nih, delodajalcu pa daje jasne osnove za upravljanje 

in razvoj kadrov ter načrtovanje stroškov zaposlenih.

Najboljše letno poročilo za leto 2018 in 
najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj 
in korporativnem upravljanju za leto 2018

Družba ELES je na vsakoletnem tekmovanju častnika 

Finance za najboljše letno poročilo zmagala v kate-

goriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji 

(ki niso subjekti javnega interesa) ter zmagala v ka-

tegoriji Najboljše letno poročilo v obvladovanju tve-

ganj in korporativnem upravljanju. Tudi za leto 2017 

smo zmagali v kategoriji najboljše letno poročilo 

med velikimi podjetji, v letu 2019 pa smo to zmago 

ponovili, dodali pa zmago v absolutni kategoriji za 

obvladovanje tveganj in korporativnega upravljanja. 

S tem smo dobili potrditev za naš trud, razmišljanje 

in kreativnost pri pripravi letnih poročil. Slednje nad-

grajujemo in jih zadnjih deset let razvijamo v smeri 

trajnostnega poročanja. Tudi letošnje letno poročilo 

vsebuje določene novosti, vsebinsko in oblikovno pa 

je, po moji oceni, kakovostna nadgradnja nagrajenih 

letnih poročil za leto 2017 in 2018.

Nominacija in finale CHARGE 2019 za Worlds 
best Transmission Brand

Družba ELES je bila prvič nominirana za mednaro-

dno nagrado CHARGE. Nagrado podeljujejo druž-

bam v različnih energetskih panogah, ki so z znamko 

vzpostavile vzorno komunikacijo s svojimi deležniki. 

Na mednarodni konferenci CHARGE Energy bran-

ding, ki je potekala septembra 2019 v Reykjaviku na 

Islandiji, so razglasili vodilne družbe v energetiki, ki 

jih je izbrala mednarodna komisija visoko cenjenih 

strokovnjakov. Konferenca, ki je edina na svetu pos-

večena komuniciranju, marketingu in brandingu v 

energetiki, je iz ožjega izbora nominirancev, razdelje-

nih v osem kategorij, izbrala po tri finaliste. V kate-

goriji sistemskih operaterjev je nominacijo in zatem 

uvrstitev v finale za zmagovalca prejela družba ELES, 

ki je v finalu tekmovala z Elering (Estonija) in Nati-

onal Grid ESO (Velika Britanija). ELES je tako prva 

slovenska družba, ki je bila skupaj z družbama Ele-

ring in NGESO nominirana za mednarodno nagrado. 

Slednje podelujejo družbam v različnih energetskih 

panogah, ki so skozi znamko vzpostavile vzorno ko-

munikacijo s svojimi deležniki. 

Pogled v leto 2020

Leto 2020 se je začelo sanjsko. V januarju smo preje-

li informacijo, da je International Smart Grid Action 

Network (ISGAN) – član International Energy Agen-

cy (IEA), ki so ga ustanovile članice OECD, in kot 

eden od forumov iniciative Clean Energy Ministerial 

(CEM), ki je strateška platforma za promocijo na naj-

višjih nacionalnih državnih organih (članice CEM so 

največje svetovne gospodarske velesile: ZDA, Japon-

ska, EU, Rusija, Kitajska itd.),  na tekmovanju (angl.) 

»The 2020 award will recognize excellence in inno-

vation, integration, and transformation of smart grid 

systems«, odločil, da je zmagovalni projekt NEDO, 

drugo mesto pa je zasedel projekt FutureFlow. Prvi 

projekt izvaja ELES skupaj z družbo Hitachi, pri Futu-

reFlow pa je bila družba ELES tista, ki je projekt prip-

ravila, ga prijavila, pridobila nepovratna EU sredstva 

in ga v fazi implementacije tudi vodila. ELES je s tem 

dobil veliko potrditev svojih prizadevanj v mednaro-

dnem merilu. Gre za po moji oceni težko ponovljiv 

uspeh katere koli institucije iz držav članic EU. Pode-

litev nagrad je bila predvidena za 2. do 4. junij 2020, 

vendar jo je epidemija COVID-19 preprečila.

Tej odlični novici se je konec februarja pridružila 

epidemija COVID-19 in vse, kar je bilo z njo poveza-

no. Pomembno je, da smo v času, ko je bila razgla-

šena epidemija in ko so bili sprejeti številni ukrepi 

za preprečitev širjenja okužb, z nizom pravočasnih 

in pravilnih odločitev in dejavnosti obvladovali vsa 

prepoznana ključna tveganja. Prvi ukrepi so bili 

sprejeti že 24. 2. 2020, skoraj mesec dni pred raz-

glasitvijo epidemije. Lahko zapišem, da je družba 

ELES delovala skoraj nemoteno. Negativni učinki se 

bodo prepoznali pri izpadu prilivov v višini približno 

20 milijonov EUR, pri nižjem poslovnem izidu med 

6 in 10 milijoni EUR. 

Ne glede na predhodno zapisano napovedujem, da 

bo leto 2020 rekordno z vidika investicijskih vlaganj 

v višini prek 100 milijonov EUR, da bomo vse ključne 

investicijske projekte še vedno izvajali v okviru ter-

minskih planov in da imamo zagotovljene vire finan-

ciranja. Poleg vseh načrtovanih dejavnosti aktivnosti 

bomo v letu 2020 izdelali tri strateške dokumente, 

dva sem že omenil, do konca leta 2020 pa moramo 

nadzornemu svetu in po pridobitvi pozitivnega mne-

nja še resornemu ministrstvu (MzI) predložiti razvoj-

ni načrt prenosnega elektroenergetskega omrežja za 

obdobje 2021–2030. Vsebina tega dokumenta bo 

že prežeta s strategijo, strateškimi cilji iz trajnostne 

strategije 2050 in dolgoročne strategije poslovanja 

2021–2025.

Če na kratko povzamem, sem ne glede na posledice 

epidemije COVID-19 z vidika doseganja zastavljenih 

ciljev za leto 2020, predvsem kvalitativnih, optimist. 

Delni pesimist pa sem, kot sem zapisal že v lanskem 

letnem poročilu, za področje optimiranja zaposlenih. 

Navajam svojo navedbo iz leta 2018: »Razvojno-raz-

iskovalni projekti, uvajanje inovacijske družbe/delov-

nega okolja, nenehno nova pravila EU in združenja 

ENTSO-E, ki jih je potrebno implementirati v naše 

delovanje, investiranje v nove tehnologije za obvla-

dovanje prenosnega omrežja, uporaba novih IT plat-

form za boljše obvladovanje poslovanja; vse to zah-

teva izobražen kader, z ustreznimi kompetencami, v 

najboljših delovni kondiciji. To pa je mogoče doseči 

le z manj togo delovnopravno zakonodajo.« Med le-

toma 2020 in 2022 bo prek 70 zaposlenih oziroma 

12 odstotkov vseh zaposlenih, izpolnilo pogoje za 

redno upokojitev. Ne da želim kar koli slabega seda-

njim sodelavkam in sodelavcem, ki bodo izpolnili po-

goje za redno upokojitev, pa jih vseeno pozivam, naj 

se odločijo tako, kot je pravilno za ELES kot za druge 

naše deležnike. To je, da se redno upokojijo ter s tem 

dajo možnost in priložnost mladim, znanja polnim 

in željnim po pridobivanju specifičnih kompetenc s 

področja delovanja prenosnega elektroenergetske-

ga sistema naše države. 

Ljubljana, 30. 6. 2020

mag. Aleksander Mervar,  
direktor družbe ELES, d.o.o. 
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PREDSTAVITEV DRUŽBE ELES
Poslanstvo, vizija in 
vrednote

Družba ELES ima izključno pravico za opra-

vljanje dejavnosti sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja na območju Republike 

Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in 

napredno tehnologijo že več kot 90 let skrbi za 

varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne 

energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezu-

je ljudi in zagotavlja kakovost življenja. 

Družba bo v sklopu priprave novega dolgoroč-

nega strateškega plana za obdobje 2021–2025 

prenovila tudi vizijo in vrednote. 

Osebna izkaznica družbe Eles, d.o.o.

Ime ELES, d.o.o., sistemski 
operater prenosnega 
elektroenergetskega omrežja

Skrajšano ime ELES, d.o.o.

Sedež Hajdrihova ulica 2, Ljubljana

Elektronski naslov info@eles.si

Spletno mesto http://www.eles.si

Šifra glavne 

dejavnosti
35.120  
prenos električne energije

Ustanovitev podjetja November 1990

Registracija Okrožno sodišče v Ljubljani,  
št. vložka 1/09227/00

Identifikacijska 

številka za DDV
SI20874731

Matična številka 5427223000

Osnovni kapital 177.469.516,00 EUR

Poslovni računi Nova Ljubljanska banka d.d.: 
SI56 0292 4001 7900 956

UniCredit Banka Slovenija d.d.:  
SI56 2900 0005 2003 012

Abanka d.d.: 
SI56 0510 0801 2150 406

BKS Bank AG:  
SI56 3500 1000 1404 278

Sberbank banka d.d.:  
SI56 3000 0001 0104 138

SKB banka d.d.:  
SI56 0316 0100 1310 506

Ustanovitelj in 

lastnik

100 odstotkov  
Republika Slovenija

Direktor  družbe mag. Aleksander Mervar

Družba ELES zagotavlja varen, zanesljiv in ne-
prekinjen prenos električne energije. Je varuh 
slovenskega elektroenergetskega sistema, tes-
no povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih 
držav in vpetega v evropski energetski sistem. 
Odgovorna je za to, da je električna energija 
vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno 
pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo 
svoje potrebe in želje. 

Skrbi za brezhibno delovanje vseh daljnovo-
dov na 400 kV in 220 kV napetostnem nivoju 
ter za del 110 kV prenosnega omrežja. Ope-
raterji v Republiškem centru vodenja in treh 
območnih centrih vodenja pa upravljajo in 
nadzirajo slovenski elektroenergetski sistem, 
vključno s čezmejno koordinacijo obratova-
nja, ter hkrati nenehno zagotavljajo ravnovesje 
elektroenergetskega sistema.

Področje delovanja

Poslanstvo

Z zanesljivim prenosom 
električne energije 
skrbimo za kakovost 
življenja, stabilnost 
delovanja organizacij 
ter razvoj družbe v 
Sloveniji in v regiji.

Vrednote

• Odgovornost 

• Zavzetost 

• Znanje  

• Zanesljivost 

• Sodelovanje  

• Vztrajnost 

Vizija

Družba ELES je 
pridobila vodilno 
vlogo v slovenskem 
elektroenergetskem 
sistemu in je ključni 
člen energetske 
stabilnosti v regiji z 
enim od tehnološko 
najnaprednejših omrežij.
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Prenosna dejavnost

ELEKTRARNE  PRENOS ELETRIČNE ENERGIJE

Elektroenergetsko omrežje 

1

Transformatorske 
postaje

2

NEPOSREDNI 
ODJEM  

VODENJE SISTEMA

INDUSTRIJSKI ODJEM

GOSPODINJSKI ODJEM 

Distribucijsko  
omrežje3

Republiški center vodenja in 
območni centri vodenja

4 5 6

Vodenje elektroenergetskega sistema

Iz spodnje sheme področja delovanja družbe ELES 
sta razvidni dve med seboj tesno povezani dejav-
nosti oziroma temeljni obljubi:

• zagotavljanje prenosa električne energije od virov 

do odjemalcev;

• zagotavljanje ravnovesja med porabo in proizvo-

dnjo, zagotavljanje dobave.

Na obe temeljni nalogi sistemskih operaterjev zelo 
vpliva prehod v nizkoogljično družbo oz. t. i. ener-
getska tranzicija. Ta vnaša v elektroenergetske 
sisteme veliko novosti in sprememb. Sodoben ele-
ktroenergetski sistem sestavlja bistveno manj kon-
vencionalnih elektrarn kot nekoč, kar slabša inercijo 
in manjša odpornost sistema na motnje. Več je tudi 
obnovljivih virov in gradnikov t. i. pametnih omrežij. 

Značilnost obnovljivih virov za razliko od drugih je, 
da je njihova razpoložljivost odvisna od vremena. 
Že vodni viri v daljšem sušnem obdobju dobesedno 
presahnejo, veter in sonce pa nihata še v krajših ča-
sovnih ciklih. Če je pred desetletjem pasovna ener-
gija ustvarjala občutek, da je funkcija zagotavljanja 
razpoložljivosti virov električne energije bolj na rav-
ni frekvenčne regulacije, se že danes, ko v Sloveniji 
sploh še nismo dosegli zastavljenih ciljev glede ob-
sega obnovljivih virov, povečuje pritisk prav na ta del 
Elesove dejavnosti. Povedano bolj neposredno: če je 
pred leti družba ELES vedno imela na razpolago pa-
leto različnih možnosti za izravnavo, jo v prihodnje 
na tem področju čaka veliko izzivov. 

2

Električna energija se po 
visokonapetostnem prenosnem omrežju 
preko razdelilnih transformatorskih postaj 
prenaša na omrežja nižjih napetosti.

3

Električno energijo iz prenosnega omrežja nato 
prevzame pet  distribucijskih podjetij v okviru SODO, 
pet večjih porabnikov t. i. neposrednih odjemalcev in 
štirje večji porabniki (železarne in Talum) s statusom 
zaprtega distribucijskega sistema.

1

Na prenosno omrežje družbe 
ELES so priključene elektrarne, 
ki vanj oddajajo proizvedeno 
električno energijo.

4

ELES kot sistemski operater 
zagotavlja stabilno 
in varno obratovanje 
elektroenergetskega sistema 
in s tem omogoča varen in 
nemoten prenos električne 
energije od proizvodnih virov 
do porabnikov in izmenjave s 
tujimi omrežji.

5

Pričakovani vozni redi porabe in 
proizvodnje električne energije  se 
izdelajo pod zakonitostmi trga z 
električno energijo. V realnem času ELES 
izravnava vsa odstopanja med trenutno 
porabo in proizvodnjo s pomočjo 
sistemskih storitev ter pokriva izgube 
v sistemu. Pričakovane bilance moči 
v elektroenergetskem sistemu ves čas 
preverja tudi na podlagi lastnih napovedi 
porabe in proizvodnje razpršenih virov.

6

Operaterji v republiškem centru vodenja (RCV) in 
treh območnih centrih vodenja (OCV) v Beričevem, 
Novi Gorici in Mariboru s pomočjo naj-sodobnejših 
tehnologij in orodij za nadzor in upravljanje 
elektroenergetskega sistema zagotavljajo stabilno in 
varno obratovanje slovenskega elektroenergetskega 
sistema. Delajo 24 ur na dan in vse dni v tednu, zato 
da je električna energija odjemalcem vedno na voljo.
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Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES

FINANČNI KAPITAL 

Stabilni in razpršeni finančni viri so predpogoj za izva-

janje temeljnih infrastrukturnih, obratovalnih, strate-

ško-inovacijskih in drugih dejavnosti, povezanih z ure-

sničevanjem poslanstva družbe ELES. Razpoložljivost 

finančnega kapitala je posledica ustvarjanja dodane 

vrednosti iz drugih kapitalov, hkrati pa finančni kapital 

omogoča plemenitenje drugih kapitalov družbe ELES.

Družba ELES s premišljenim na-

črtovanjem in učinkovitim izvaja-

njem temeljnih dejavnosti vzdr-

žuje oziroma povečuje vrednost 

naslednjim temeljnim kapitalom: 

PROIZVODNI KAPITAL

Osnovna sredstva (objekti, naprave, orodja in tehnologi-

je), ki jih ima družba na voljo za opravljanje dejavnosti, 

so temelj, ki omogoča ne le ustvarjanje finančne doda-

ne vrednosti, temveč tudi krepitev proizvodnega kapi-

tala in posledično vseh drugih kapitalov. Sem spadajo 

predvsem elektroenergetska infrastruktura, programska 

oprema in informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

vključno z opremo za nadzor in krmiljenje naprav, me-

hanizmi za upravljanje sredstev v življenjski dobi, dobre 

povezave EES Slovenije s sosednjimi državami ter infra-

struktura za nadzor in krmiljenje naprav EES.

ČLOVEŠKI KAPITAL – ZAPOSLENI

Izobraženi, usposobljeni in predani zaposleni, ki na svo-

jih področjih delujejo skladno z organizacijsko kulturo 

družbe ELES. Organizacijska kultura temelji na odgovor-

nosti, samoiniciativnosti in pripadnosti. Vrsta procesov, 

opredeljenih v intelektualnem kapitalu, omogoča rast ne 

le družbi ELES, temveč vsakemu zaposlenemu.

DRUŽBENI KAPITAL 

Konstruktivni in vključujoči odnosi s ključnimi deležniki 

v zunanjem okolju, predvsem z lastnikom, regulatorjem, 

odločevalci; z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji in 

strokovno javnostjo ter z lokalnimi skupnostmi in mediji. 

Sodelavci družbe ELES sodelujejo v strokovnih razpravah, 

krepijo energetsko in sevalno pismenost ter ozaveščajo 

o vlogi elektroenergetskega sistema. Tako omogočajo 

nemoteno uporabo in izrabo proizvodnega kapitala ter 

realizacijo potenciala zaposlenih. 

INTELEKTUALNI KAPITAL

Akumulirano znanje, intelektualna lastnina in tihi or-

ganizacijski kapital (sistemi in protokoli), na podlagi 

katerih učinkovito načrtujejo in vodijo strateško usmer-

jene proizvodne, raziskovalno-razvojne ter diagnostič-

no-analitske procese in dejavnosti, so izjemna vred-

nost, ki družbi ELES omogoča polno izkoriščanje vseh 

vhodnih kapitalov.

NARAVNI KAPITAL

Energija, prostor, voda in drugi naravni viri, na katere 

s svojim delovanjem družba ELES neposredno ali po-

sredno vpliva, omogočajo uresničevanje poslanstva: 

zanesljiv prenos električne energije. Ob graditvi in 

vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih objektov 

družba ELES zasleduje naslednje cilje: čim manjša 

obremenitev okolja in prostora z vsemi vrstami vpli-

vov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, monitoring in 

zmanjševanje elektromagnetnih polj ter učinkovita 

raba energije, vode in drugih virov. Družba ELES s svo-

jim delovanjem zagotavlja uresničevanje trajnostnih 

ciljev celotne družbe.
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POSLOVNI MODEL/ZNAMKA

UPRAVLJANJE

SCENARIJI

Tveganja in 
priložnosti

STRATEŠKI CILJI

Strategija in  
razdelitev virov

KPI

Uspešnost 
poslovanja

POSLOVNI 
NAČRT

Poslovni izgledi

ZUNANJE OKOLJE

Ustvarjanje vrednosti skozi čas

UPRAVLJANJE

Prikaz ustvarjanja dodane vrednosti družbe ELES

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

POSLANSTVO IN VIZIJA

Finance

VLOŽKI
Odhodki

IZLOŽKI
Funkcionalne 

obljube

IZIDI
Prihodki

DOBAVITELJI

NABAVA

UPRAVLJANJE  

Z VIRI

PRODAJA

ODJEMALCI

KROŽENJE SNOVI

ZUNANJE OKOLJE

Obvladovanje poslovanja
Načrtovanje

Odnosi z javnostmi

Upravljanje tveganj
Upravljanje priložnosti

POSLOVNE 
AKTIVNOSTI
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Družba ELES se zaveda, da je eden od ključnih pogo-

jev za uspešno poslovanje ohranjanje odgovornega 

odnosa do deležnikov. Za lažje načrtovanje in izva-

janje odnosov so bili ti razdeljeni na devet glavnih 

skupin, od katerih ima vsaka svoje podskupine. Za-

posleni so ključni deležniki družbe, saj na njih teme-

lji uspešnost poslovanja družbe, zato je odnosom z 

njimi namenjeno posebno poglavje Človeški kapital 

– zaposleni.

V razmerjih z deležniki družba ELES odgovorno 

uresničuje svoje pravice in izpolnjuje prevzete obve-

znosti na način, ki je skladen s cilji družbe in ji omo-

goča dolgoročne koristi. V razmerju do deležnikov 

vzdržuje dobre poslovne običaje in varuje njihove po-

slovne skrivnosti. Pri konkretnih odločitvah upošteva 

legitimne interese deležnikov ter informira in poroča 

skladno s cilji družbe.

Ključni deležniki

Shema: Zemljevid deležnikov družbe ELES

DELEŽNIKI DRUŽBE ELES

ZAPOSLENI

KUPCI
 − Proizvajalci električne 

energije 

 − Distributerji električne 
energije 

 − Sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
(SODO) 

 − Direktni industrijski kupci

DOBAVITELJI
 − Proizvajalci električne energije 

 − Drugi dobavitelji

CIVILNA DRUŽBA
 − Skupnosti 

 − Civilne iniciative

 − Nevladne organizacije 

 − Športne in kulturne institucije

RAZISKOVALNE IN IZOBRAŽEVALNE 
ORGANIZACIJE IN POSAMEZNIKI

 − Univerze

 − Inštituti 

 − Osnovne, srednje in druge šole

STANOVSKA IN STROKOVNA 
ZDRUŽENJA

 − Gospodarska zbornica Slovenije 

 − CIGRE

 − CIRED

 − ENTSO-E

 − WEC

PARTNERSKE 
ORGANIZACIJE

 − Zaprti prenosni sistemi 

 − CORE

 − CSO

 − JAO

 − MED-TSO

NACIONALNE IN 
EU INŠTITUCIJE IN 
REGULATORJI

 − Vlada RS  
(100-odstotni lastnik)

 − Nadzorni svet 

 − Ministrstvo za 
infrastrukturo

 − SDH

 − Agencija za energijo 
(regulator)

 − Slovenski parlament

 − Računsko sodišče 

 − Inšpektorati 

 − Evropska komisija 

 − Generalni direktorat za 
energetiko

 − ACER

NACIONALNI IN 
REGIONALNI MEDIJI

 − Tiskani mediji

 − Elektronski mediji

 − Spletni mediji

 − Agencije
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DELEŽNIKI DRUŽBE SO RAZDELJENI NA 
POSAMEZNE INTERESNE SKUPINE:

Upravljanje družbe:

• Vlada Republike Slovenije, prek katere uresničuje 

svoje ustanoviteljske pravice Republika Slovenija, 

edini lastnik družbe ELES;

• nadzorni svet družbe ELES.

Zaposleni:

• vsi zaposleni v Elesu prispevajo svoj delež energije 

za realizacijo ciljev, pa tudi svoje želje in zahteve.

Vladni in regulatorni organi, ki določajo okvire 
poslovanja družbe ELES v Republiki Sloveniji  
(RS):

• Državni zbor RS;

• Vlada RS;

• MzI – Ministrstvo za infrastrukturo in v njegovi se-

stavi Direktorat za energijo;

• AE – je nacionalni energetski regulativni organ 

Republike Slovenije, ki usmerja in nadzira izvajalce 

energetskih dejavnosti na področju elektrike in ze-

meljskega plina ter opravlja z zakonom določene 

naloge reguliranja izvajalcev energetskih dejavno-

sti na področju toplote in drugih energetskih pli-

nov, določa višino omrežnine za energijo v skladu 

z Energetskim zakonom in Aktom o metodologiji 

za določitev omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki 

prenosnega omrežja za opravljeno storitev preno-

sa električne energije;

• inšpektorati v sestavi posameznih ministrstev kot 

organi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem raz-

ličnih predpisov in splošnih aktov, ki jih morajo 

upoštevati pri svojem delu.

Vladni in regulatorni organi, ki določajo okvire 
poslovanja v Evropski uniji:

• Evropski parlament;

• Evropska komisija;

• DG ENER – Generalni direktorat za energijo (Di-

rectorate-General for Energy) je organ Evropske 

komisije. Osredotočen je na ustvarjanje konku-

renčnega notranjega trga z energijo po nižjih 

cenah, razvoj obnovljivih virov energije, zmanjše-

vanje energijske odvisnosti in zniževanje porabe 

energije;

• ACER – Agencija za sodelovanje energetskih re-

gulatorjev (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators).

Partnerske organizacije v Sloveniji:

• SODO – sistemski operater distribucijskega omrež-

ja z električno energijo omogoča zahteve za pri-

ključitev in dostop do distribucijskega omrežja ob 

upoštevanju standardov na področju kakovosti 

napetosti in oskrbe z električno energijo;

• distribucijske družbe Elektro Celje, Elektro Gorenj-

ska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro 

Primorska;

• Energetska zbornica, ki povezuje in zastopa pa-

nožne interese včlanjenih podjetij.

Partnerske organizacije v Evropi:

• ENTSO-E (European Network of Transmission 

System Operators for Electricity) je združenje 

evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omre-

žij z nalogo zagotavljanja pravil za varno obrato-

vanje ter tehnično optimalen in okolju prijazen ra-

zvoj vseevropskega prenosnega omrežja s ciljem 

zagotoviti enoten evropski trg z električno energi-

jo. V njegovem okviru deluje vrsta skupin, ki pokri-

vajo posamezna strokovna področja. Nekatera od 

teh so organizirana tudi regijsko. Tako slovensko 

regulacijsko območje pripada trem regijam;

• regijska združenja operatorjev prenosnega omrež-

ja, v katera je vključena družba ELES, so:

 − CEE – centralno-vzhodna regija s slovensko-

-avstrijsko mejo,

 − CSE – centralno-južna regija s slovensko-itali-

jansko mejo,

 − SEE – jugovzhodna regija s slovensko-hrvaško 

mejo,

 − MED-TSO – Združenje sredozemskih operater-

jev prenosnih sistemov,

znotraj teh združenj Elesovi strokovnjaki dejavno 

sodelujejo v različnih delovnih skupinah;

• TSC (TSO Security Cooperation) – organizacija sis-

temskih operaterjev za sodelovanje na področju 

sigurnosti prenosnih elektroenergetskih omrežij;

• JAO – Združena avkcijska pisarna (Joint Auction 

Office) je nastala z združitvijo CAO in CASC.EU 

v juniju 2015 ter prevzela njuni funkciji (dodelje-

vanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) na 

slovensko-avstrijski, slovensko-hrvaški in slovensko-

-italijanski meji).

Dobavitelji in odjemalci električne energije in 
storitev:

• družbe za proizvodnjo električne energije;

• družbe za prodajo električne energije;

• zaprti distribucijski sistemi;

• direktni odjemalci v elektroenergetskem omrežju.

Izobraževalne organizacije in strokovna 
združenja:

• Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani;

• Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Uni-

verze v Mariboru;

• EIMV – Elektroinštitut Milana Vidmarja s svojim 

razvojno-raziskovalnim delovanjem prispeva po-

glede izven okvirov znanega na svojih strokovnih 

področjih ter pokaže nove poti in načine delovanja;

• CIGRÉ – Mednarodni svet za velike elektroenerget-

ske sisteme je ena najstarejših stanovskih organi-

zacij, ustanovljena s ciljem izmenjave izkušenj in 

reševanja številnih strokovnih vprašanj s področja 

obratovanja, razvoja in vzdrževanja elektroener-

getskih sistemov;

• CIGRÉ – CIRED – Slovensko združenje elektroener-

getikov;

• WEC – Svetovni energetski svet (World Energy Co-

uncil) promovira dostopnost, stabilnost in okoljsko 

ustreznost energetskih sistemov v kar največjo 

splošno korist;

• Slovenski nacionalni komite Svetovnega energet-

skega sveta proučuje energetska vprašanja, jih 

analizira in razpravlja o njih ter podaja mnenja, 

nasvete in priporočila.

Deležniki, ki vplivajo na graditev objektov:

• projektantske organizacije, ki nudijo storitve pro-

jektiranja objektov, prostorski načrtovalci, ki iz-

delujejo prostorsko dokumentacijo, in izdelovalci 

okoljske dokumentacije;

• lastniki zemljišč, civilne iniciative, nevladne or-

ganizacije; lokalne skupnosti in državni organi so 

mnenjedajalci v postopku pridobivanja dovoljenj 

za gradnjo objektov. Med gradnjo prizadevajo nji-

hove interese in/ali posegajo v njihovo okolje, po 

končani gradnji si z njimi delijo delovno in narav-

no okolje pri obratovanju in vzdrževanju objektov 

družbe;

• družba ELES je kot mnenjedajalec v postopku pri-

dobivanja mnenj na dokumentacijo za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov v va-

rovalnem pasu Elesovih elektroenergetskih objek-

tov. Investitorji z gradnjo posegajo v varovalni pas 

Elesovih elektroenergetskih objektov, kar vpliva na 

obnovo, gradnjo in vzdrževanje njihovih objektov.
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Odnos deležnikov do družbe ELES  

Graf: Kako bi ocenili spodnje navedbe, povezane z vašim odnosom do družbe ELES?
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MERJENJE ZADOVOLJSTVA DELEŽNIKOV

Da bi bolje razumeli, kako deležniki družbe ELES do-

jemajo samo družbo, je bilo sredi leta 2019 že tretjič 

izvedeno anketiranje, prek katerega je bila pridoblje-

na njihova ocena odnosa do družbe ELES. Drugič je 

bila izvedena anketa z vprašanji o oceni deležnikov 

glede izpolnjevanja vizije in poslanstva družbe. Od 

312 pozvanih je bilo pridobljenih 83 statistično upo-

rabnih odgovorov (26,6 odstotka), ki so prikazani v 

spodnjih grafih.

Sodelovali so predstavniki SODO, zaprtih distribucij-

skih sistemov ZDS, distribucijskih družb, proizvodnih 

enot in energetske zbornice.

Ugotovljeno je bilo, da so sodelujoči deležniki oce-

nili vse navedbe nad 4, na lestvici od 1 – Sploh se 

ne strinjam do 5 – Popolnoma se strinjam. Deležniki 

so ponovno kot najboljše ocenili strokovnost družbe 

ELES (4,51), najslabše pa reševanje pritožb (4,04) in 

hitrost reševanja problema (4,04). Povprečna ocena 

vseh odgovorov je 4,23.

Sodelujoči v anketi so kot najboljše ocenili izvajanje 

poslanstva z zanesljivim prenosom električne energije 

v Sloveniji in regiji (4,61), najslabše pa pozitivno pre-

poznavnost v javnosti (4,10) in okoljsko odgovornost 

(4,10), kar je nadpovprečno glede na vrednostno le-

stvico. Povprečna ocena vseh odgovorov je 4,35.

Na vprašanja o pohvali/graji glede odnosa z družbo 

je bilo pridobljenih 67 pohval in samo 18 vsebinskih 

pripomb. Anketiranje deležnikov je že postala stalna 

dejavnost v družbi, na podlagi primerjav in izsledkov 

se bodo tako sprejemali ukrepi za izboljševanje od-

nosov do vseh deležnikov.

ELES izvaja zanesljiv prenos električne 
energije v Sloveniji in regiji

ELES je ključni člen energetske 
stabilnosti v Sloveniji in regiji

ELES ima vodilno vlogo v slovenskem 
elektorenergetskem sistemu 

ELES je strateško in razvojno usmerjen 
v prihodnost
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Graf: V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami?
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SODELOVANJE V ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH
Sodelovanje v organizacijah in strokovnih združenjih je odlična prilož-
nost za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks ter vzpostavljanje 
tesnejših vezi s ključnimi deležniki.

Strokovna združenja in organizacije v Sloveniji, kjer je družba ELES 
aktivna: Center energetsko učinkovitih rešitev, Društvo ekonomistov 
elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, Društvo novinarjev 
Slovenije, Elektrotehniška zveza Slovenije, Energetska zbornica Slove-
nije, Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanje, Fit media, Go-
spodarska zbornica Slovenije, Inštitut za gospodarsko pravo, Inštitut 
za neionizirana sevanja, Inštitut za korporativne varnosti, Inženirska 
zbornica Slovenije, Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pa-
metna mesta in skupnosti – SRIP PMiS, Slovenski inštitut za revizijo, 
Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko društvo informatika, 
Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Slovensko gospodarsko 
in raziskovalno združenje – 
SBRA, Slovensko inovacijsko 
stičišče – SIS EGIZ, Slovensko 
združenje za kakovost, Sloven-
sko združenje za projektni ma-
nagement, Združenje svetov 
delavcev Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije, Zdru-
ženje nadzornikov, Združenje 
seniorjev Slovenije – mana-
gerjev in strokovnjakov.

Strokovna združenja in or-
ganizacije v tujini, kjer je 
družba ELES aktivna: Cen-
tre for Energy Advancement 
through Technological Inno-
vation (CEATI), European 
Committee for Electrotech-
nical Standardization (CENE-
LEC), International Council 
on Large Electric Systems (CIGRE), European Association of Commu-
nication Directors (EACD), European Network of Transmission System 
Operators for Electricity (ENTSO-E), European Utilities Telecom Coun-
cil (EUTC), Friends of the Supergrid (FOGS), International Association 
for Energy Economics (IAEE), International Association for Impact 
Assessment (IAIA), Institute of Asset Management (IAM), Interna-
tional Electrotechnical Commission (IEC), Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA), International Transmission Asset Management 
Study (ITAMS), International Transmission Operations & Maintenan-
ce Study (ITOMS), Mediterranean System Operator Security Coope-
ration (MED TSO), Regional Security Cooperation Iniciative (RSCI), 
Transmission System operator Security Operators (TSCNET).

Izjemno pomembno za druž-

bo ELES je sodelovanje v Ev- 

ropskem združenju sistemskih  

operaterjev elektroenergetskega 

omrežja (European Network of 

Transmission System Operators 

for Electricity, ENTSO-E), ki za-

gotavlja varno obratovanje ter 

tehnično optimalen in sonaraven 

razvoj vseevropskega prenosne-

ga omrežja s ciljem zagotoviti 

enoten evropski trg z električno 

energijo.
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Organizacijska struktura

Direktorji področij: 

• dr. Jurij Klančnik, 

direktor Področja za obratovanje (POS);

• mag. Uroš Salobir,  

direktor Področja za strateške inovacije 

(PSI);

• mag. Marko Hrast,  

direktor Področja za infrastrukturo 

prenosnega omrežja (PIPO);

Organizacijska struktura na dan 31. 12. 2019 
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VODSTVO

PODROČJE ZA UPRAVLJANJE S 
SREDSTVI IN PROJEKTI

PODROČJE ZA 
INFRASTRUKTURO 

PRENOSNEGA OMREŽJA

PODROČJE PODPORNIH 
DEJAVNOSTI

PODROČJE ZA INFORMATIKO 
IN TELEKOMUNIKACIJE 

Vodstvo družbe

Služba za soglasja 
in nadzor nad 
obratovanjem

CIPO Divača

PODROČJE OBRATOVANJA 
SISTEMA

• mag. Venčeslav Perko,  

direktor Področja za informatiko in 

telekomunikacije (PITK);

• mag. Rudi Brce,  

direktor Področja podpornih dejavnosti (PPD);

• Miran Marinšek,  

direktor Področja za upravljanje s  

sredstvi in projekti (PUSP);

Direktor družbe ELES: 

• mag. Aleksander Mervar

Služba za 
korporativno 

komuniciranje

Služba za 
kontroling

Služba za relacije z 
regulatorjem

Kabinet vodstva
Služba za 

upravljanje in 
razvoj kadrov

Služba za 
korporativno 

varnost

Služba za sisteme 
upravljanja

Notranja revizija

Služba za nadzor 
infrastrukture

Služba za 
komercialne 

projekte

PODROČJE ZA STRATEŠKE 
INOVACIJE
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Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o. (v nadaljevanju: družba ELES), ter odvisni družbi 

Talum, d.d., Kidričevo in Stelkom, d.o.o.

BSP Energetska borza, d.o.o., je skupaj obvladovana družba, ELDOM, d.o.o., pa pridružena družba. 

Pomembne kapitalske povezave družbe ELES, d.o.o., na dan 31. 12. 2019 

Matična družba ELES, d.o.o.

Ustanovitelj in lastnik Republika Slovenija

Lastniški delež 100 %

Direktor družbe mag. Aleksander Mervar

Odvisni družbi

Ime družbe Talum d.d. Kidričevo

Sedež Tovarniška cesta 10, Kidričevo

Osnovna dejavnost Proizvodnja aluminija, aluminijevih zlitin in izdelkov iz aluminija

Lastniški delež 86,25 %

Predsednik uprave Marko Drobnič

Ime družbe Stelkom d.o.o.

Sedež Špruha 19, Trzin

Osnovna dejavnost Ponudba elektronskih komunikacijskih storitev

Lastniški delež 56,27 %

Direktor Igor Maher

Skupaj obvladovana družba

Ime družbe BSP Energetska Borza d.o.o.

Sedež Dunajska cesta 156, Ljubljana

Osnovna dejavnost Izvajanje borzne dejavnosti za slovenski trg električne energije

Lastniški delež 50 %

Direktor mag. Anže Predovnik

Pridružena družba

Ime družbe Eldom d.o.o.

Sedež Vetrinjska ulica 2, Maribor

Osnovna dejavnost
Upravljanje objektov in turističnih kapacitet, čiščenje in 
vzdrževanje prostorov, gostinstvo in organizirana prehrana, 
turizem in receptorske storitve

Lastniški delež 25 %

Direktor Hubert Ketiš

ELES, d. o. o. 

Republika Slovenija (100 %)

ELDOM, d.o.o., Maribor  
(25 %)

BSP Energetska borza, 

d.o.o., Ljubljana  

(50 %)

Pridružena družba

Skupaj obvladovana družbaOdvisni družbi

JAO S. A.  

(4 %)

TSCNET Services GmbH  

(7,14 %)

Informatika d.d.  

(4,48 %)

Druge kapitalske naložbe

Talum, d.d., Kidričevo  

(86,25 %)

Stelkom, d.o.o., Trzin  

(56,27 %)
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Sinergije dejavnosti za ustvarjanje vrednosti v skupini ELES

Učinkovito izvajanje prenosa električne energije je tesno povezano z mnogimi procesi. Predvsem je zahteven 

tisti del procesov, ki se veže na zagotavljanje same elektrike v omrežju. To ELES obvladuje v enem delu prek 

partnerskih dogovorov, v enem delu pa prek lastnih hčerinskih družb.

PROIZVODNJA 

ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

ELES - Stelkom 
Sinergije 
elektroenergetskega in 
TK-omrežja

Projekt NEDO

TALUM - BSP 
Avkcije za nakup

ELES - TALUM
Prilagajanje odjema

Projekt FutureFlow

Stelkom - TALUM
Telekomunikacijske rešitve

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

UVOZ 

ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

BSP - Eles
Nakup električne 
energije za pokritje 
izgub

Preglednica družb skupine ELES in njihovih medsebojnih povezav 
za ustvarjanje vrednosti:

IZVOZ 

ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

NEPOSREDNI 

ODJEM IZ OMREŽJA

ODJEM 

ELEKTRIČNE ENERGIJE

AKTIVNI ODJEM 
ELEKTRIČNE ENERGIJE

TALUM, d.d., Kidričevo

PRENOS ELEKTRIČNE 
ENERGIJE

ELES, d.o.o. 

TELEKOMUNIKACIJSKA 
INFRASTRUKTURA ZA 
ELEKTROENERGETIKO

Stelkom, d.o.o. 

 TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO

BSP Energetska  
borza, d.o.o.

ELES - BSP
Avkcije po meri

Integracija borznega 
trga
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ELES – BSP

Avkcije po meri

Izvajajo avkcije po meri za nakup električne ener-

gije:

• za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju;

• za izvajanje terciarne regulacije frekvence.

Integracija borznega trga

Upravljajo projekte integracije slovenskega 

borznega trga v enotni evropski trg z elektriko na 

segmentih trgovanja:

• za dan vnaprej (na vseh mejah slovenskega 

elektroenergetskega sistema);

• znotraj dneva (projekt XBID – razvoj tehnologij 

in postopkov za izvajanje enotnega spajanja 

trgov znotraj dneva).

ELES – TALUM

Prilagajanje odjema

Dinamično upravljajo svoj odjem električne ener-

gije:

• odzivajo se na potrebe elektroenergetskega 

omrežja in prispevajo k stabilnosti prenosnega 

sistema električne energije;

• družbi ELES kot sistemskemu operaterju preno-

snega omrežja ponujajo aktivno podporo v pri-

meru potreb po izravnavah pretokov električne 

energije ob nestabilnostih v omrežju.

Projekt FutureFlow

Sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu 

FutureFlow.

ELES – Stelkom

Sinergije elektroenergetskega in TK-omrežja

Prepoznavajo in krepijo sinergije elektroenerget-

skega in telekomunikacijskega omrežja: razve-

jano optično omrežje lastnikov družbe Stelkom 

obsega tri tisoč kilometrov optičnih kablov, vgra-

jenih v strelovodne vrvi, ovitih okoli faznega vo-

dnika daljnovoda, obešenih na daljnovodnih ste-

brih ali položenih v kabelsko kanalizacijo.

Projekt NEDO

Sodelujejo v mednarodnem raziskovalnem pro-

jektu slovensko-japonskega partnerstva NEDO, 

največjem infrastrukturnem projektu vzpostavi-

tve pametnega omrežja v Sloveniji, ki ga vodi in 

koordinira družba ELES.

Stelkom – TALUM

Telekomunikacijske rešitve

Družba Stelkom družbi TALUM zagotavlja celovi-

te telekomunikacijske rešitve za potrebe njenega 

poslovanja. Skupaj so uvedli sodobno IP-centralo 

3CX, ki temelji na operacijskem sistemu Windows 

in deluje v virtualnem okolju.

TALUM – BSP

Avkcije za nakup

Izvajajo avkcije za nakup električne energije za 

potrebe družbe TALUM.

Čeprav družba ELES po uredbi ne sme stopiti na mes-

to proizvajalcev električne energije, je stabilnost sis-

tema odvisna od njih, zato ima pravico in dolžnost 

vklopa in izklopa kapacitet. V vedno bolj informatizi-

ranem svetu in kompleksnih omrežjih to postaja ved-

no bolj tudi informacijski in komunikacijski izziv, zato 

je specializirano podjetje za ta vprašanja v okviru 

skupine ELES nuja. Podobno je obvladovanje tokov 

v celoti odvisno od obvladovanja avkcij. Integracija 

trga brez njih ni izvedljiva. In navsezadnje je v času, 

ko se zaradi obnovljivih virov soočajo z vedno večji-

mi nihanji tako proizvodnje kot tudi porabe, izjemno 

pomembno imeti v lasti hranilnike različnih tehnolo-

ških izvedb, ki omogočajo, da ta nihanja niso le ob-

vladljiva, ampak da je uravnavanje tudi stroškovno 

vzdržno.
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Smer razvoja družbe ELES določata strateška doku-

menta Razvojni načrt prenosnega sistema Republi-

ke Slovenije od leta 2019 do leta 2028 in Dolgoroč-

ni strateški plan poslovanja javnega podjetja ELES, 

d.o.o., za obdobje 2016–2020. Dokumenta upošteva-

ta napovedi gospodarskih gibanj in tehnološke spre-

membe na področju elektroenergetike. Ker je poslova-

STRATEŠKE USMERITVE

Strateški izzivi družbe ELES do leta 2025

Ne glede na dejstvo, da bo DSP 2021–2025 sprejet 

šele v letu 2020, družba ELES v nadaljevanju prikazuje 

strateške izzive, kot jih razume in upošteva že v obdobju 

priprave tega letnega poročila. ELES se zaveda, da je 

za realizacijo vrednote stabilnosti in zanesljivosti nujna 

vrednota fleksibilnost. Področje elektroenergetike se v 

zadnjih letih spreminja tako bliskovito, da bi delova-

li neodgovorno, če ne bi bili kadarkoli pripravljeni na 

poslovni odgovor na te spremembe. Zato so v nadalje-

vanju navedeni temeljni strateški izzivi družbe ELES za 

prihodnje obdobje, na katerega pa je videti določene 

odgovore že v letu 2019. 

Strateški izzivi družbe ELES

SI1: splošna elektrifikacija 

življenja

SI2: digitalizacija

SI3: kibernetska varnost

SI4: obvladovanje elektro-

energetskega sistema v 

decentraliziranem okolju

SI5: nove sistemske storitve

SI6: razogljičenje

SI7: vzdržna cena prenosa 

električne energije

SI8: vključevanje tržnih načel

SI9: poživljanje oziroma 

pomlajevanje družbe

SI10: NIMBY – zavračanje 

gradnje infrastrukturnih 

objektov zaradi sindroma 

NIMBY (not in my backyard)

SI11: dolgoročne finančne 

naložbe

SI12: sodelovanje z zasebnim 

kapitalom

SI13: poslovna odličnost

Strateški izzivi, ki jih prepoznavamo v okolju, so tesno povezani s kapitali, iz katerih v družbi ELES ustvarjamo 

vrednost. Ključne povezave so naslednje:

Proizvodni kapital  SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SI6, SI7, SI9, SI10, SI13

Človeški kapital – zaposleni  SI2, SI3, SI5, SI8, SI9, SI10, SI13

Družbeni kapital  SI1, SI2, SI4, SI5, SI6, SI7, SI9, SI10, SI12

Intelektualni kapital  SI2, SI3, SI4, SI5, SI6, SI8, SI9, SI12, SI13

Naravni kapital  SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SI6, SI10

Finančni kapital  SI2, SI4, SI6, SI7, SI8, SI9, SI11, SI12, SI13

nje družbe močno regulirano tako s strani slovenske 

kot evropske zakonodaje, družba ELES podrobno 

spremlja dogajanje na regulativnem področju in se 

po potrebi v procese dejavno vključuje. Družba to iz-

vaja s ciljem, da se pravočasno pripravi na uvajanje 

zahtevanih sprememb ali izvajanje novih nalog. 

Maja 2019 se je s strateško delavnico o ključnih stra-

teških izzivih v prihodnosti že začel proces strateškega 

načrtovanja za obdobje 2021–2025 s ciljem povečati 

agilnost družbe glede na nove izzive in priložnosti v 

zunanjem in notranjem okolju. Posvečena je bila vlogi 

družbe ELES v elektroenergetski tranziciji v smeri trajno-

stnega razvoja ter pripravi novega dolgoročnega strate-

škega plana družbe ELES za obdobje 2021–2025. Eden 

od rezultatov delavnice je tudi osvežena lista strateških 

izzivov, ki bodo podlaga novim strateškim ciljem, in tem 

prilagojena struktura ključnih dejavnikov uspeha (KPI). 
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Nabor strateških izzivov v družbi ELES je skladen s poudarki in usmeritvami v relevantnih (elektro)energetskih 

sektorskih (CIGRE in WEC) in trajnostno-razvojnih (Agenda ZN 2030) dokumentih. Ključne povezave med 

opredeljenimi izzivi družbe ELES in usmeritvami omenjenih dokumentov so:

Strateški izziv 
Povezava z WEC Issues 
Monitor 2020

Povezava s CIGRE Reference 
Paper: Power quality trends 
in the transition to carbon-
free electrical energy systems

Povezava z UN SDG 
(Agenda 2030 – cilji 
trajnostnega razvoja)

SI1: splošna 
elektrifikacija življenja

integracija velikega št. 
elektronskih naprav

CILJ 4: kakovostno 
izobraževanje

SI2: digitalizacija pametna omrežja za 
preprečevanje izpadov električne 
energije, izboljšanje delovanja in 
upravljanja omrežja

SI3: kibernetska varnost Kibernetske grožnje CILJ 16: mir, pravičnost in 
močne institucije

SI4: obvladovanje 
elektroenergetskega 
sistema 

nihajoča proizvodnja, merjenje 
moči električnega sistema, izziv 
poslabšanja indeksa kakovosti

SI5: izziv novih 
sistemskih storitev

večja energetska učinkovitost, 
vključno s postopnim 
zmanjševanjem porabe energije, 
razvojem in komercializacijo 
obnovljivih tehnologij ter rastjo 
skladiščenja energije

uporaba napajalnih kablov na 
vseh napetostnih ravneh

SI6: razogljičenje OVE, podnebni okvir, tveganja 
ekstremnih vremenskih razmer

OVE CILJ 13: podnebni ukrepi

CILJ 7: cenovno dostopna 
in čista energija

SI7: vzdržna cena 
prenosa električne 
energije

cenovno dostopna energija, cena 
električne energije

SI8: vključevanje tržnih 
načel

CILJ 17: partnerstvo za 
doseganje ciljev

SI9: poživljanje oziroma 
pomlajevanje družbe

SI10: NIMBY

SI11: dolgoročne 
finančne naložbe

SI12: sodelovanje z 
zasebnim kapitalom

CILJ17 : partnerstvo za 
doseganje ciljev

SI13: poslovna odličnost študije kakovosti električne 
energije

CILJ 16: mir, pravičnost in 
močne institucije

Opis izbranega scenarija

Scenariji, ki opredeljujejo sedanjost in prihodnost 

delovanja družbe ELES so trije:

• povečana vloga državne regulacije in s tem delegi-

ranega prilagajanja klimatskim razmeram;

• povečana vloga tržnih subjektov in s tem prilaga-

janja sistema tržnim odnosom med proizvajalci in 

uporabniki;

• povečan vdor zasebnih družb v reguliran sistem in 

s tem mešanica državne regulacije ter oportuni-

stičnih priložnosti za zasebni sektor.

Dolgoročni strateški plan za obdobje 2016–2020 

Strateške usmeritve, ki so zastavljene v DSP 2016–

2020, so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz 

celovite in poglobljene analize zunanjega in notra-

njega okolja. 

Leto 2020 je posvečeno pripravi DSP 2021–2025. Ta 

bo temeljil na trajnostni strategiji, ki bo opredelila 

Več o postopku priprave nabora strateških izzivov družbe ELES in njihovi skladnosti s sektorskimi usmeritvami 

združenj CIGRE in WEC ter trajnostnimi razvojnimi cilji, sprejetimi v okviru Združenih narodov, najdete v po-

glavju O korporativnem poročanju družbe ELES/Razvoj celovitega razmišljanja in korporativnega poročanja 

družbe ELES.

Gre za tri scenarije, ki jih je leta 2018 na podlagi ana-

lize med vsemi evropskimi sistemskimi operaterji iz-

vedel ENTSO-E. ELES prilagaja svoje delovanje oceni, 

da bo šlo tudi vnaprej za sočasno uresničevanje vseh 

treh scenarijev. Odgovor na to pa bo dal prihajajoči 

DSP 2021–2025.

ključne izzive in cilje za razvoj vseh dejavnikov, ki vpli-

vajo na ustvarjanje dodane vrednosti družbe ELES. 

Ker priprave na DSP 2021–2025 še potekajo, v tem 

poročilu še vedno sledimo kazalnikom iz preteklega 

obdobja. 
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SC 11  Vlaganja v 
pametna omrežja

ŠTIRI SKUPINE IN ENAJST STRATEŠKIH CILJEV DRUŽBE ELES

Najpomembnejši strateški kazalniki, s katerimi druž-

ba ELES spremlja uspešnost izvajanja strategije, so 

ekonomski in tehnični kazalniki. S ciljnimi vrednostmi 

so predstavljeni v nadaljevanju.

V tej matriki je še posebej izpostavljen strateški cilj 

2 – Doseganje čistega poslovnega izida v skladu z 

metodologijo Agencije za energijo. Doseganje tega 

strateškega cilja je mogoče samo ob izpolnjevanju 

številnih ciljev na ravni procesov, precej pa je odvis-

no tudi od številnih zunanjih dejavnikov. Zato je v 

družbi ELES vpeljan sistem spremljanja več kot 400 

procesnih in strateških kazalnikov.

Ciljne vrednosti kazalnikov so določene na podlagi 

dveh dejstev:

1. ELES je med prvimi tremi ali najmanj na povpre-

čju vseh (8) analiziranih sistemskih operaterjev 

prenosnih elektroenergetskih omrežij v državah 

članicah EU;

2. doseganje vrednosti kazalnikov, ki izboljšujejo po-

slovanje.

Spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v 
skladu z Etičnim kodeksom in smernicami korporativne 
integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne 
odličnosti.

Učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi in uvedba 
učinkovitega upravljanja s kadri.

Poleg celovitega nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega 
omrežja prevzeti tudi celovit nadzor nad celotnim, zazankanim 110 kV 
omrežjem v RS.

Zakup sistemskih storitev po primerljivih cenah sosednjih TSO, glede 
na nove tehnologije, na osnovi tehnično-ekonomskih kriterijev, prehod 
na čim večjo avtonomijo.

STRATEŠKE 
USMERITVE

Investicije v čezmejne prenosne zmogljivosti, 
utemeljevanje višine NTC do sosednjih TSO - glede na 
nacionalni interes RS.

Poslovanje v regulatorno določenem okviru, 
zagotavljanje dobička lastniku glede na regulativno 
metodologijo.

FINANČNI VIDIK

VIDIK ODJEMALCEV 
IN TRGA

Izvajanje prenosa 
električne energije

Razvoj 
infrastrukture

VIDIK UČENJA IN RASTI

V
ID

IK
 N

O
T

R
A
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JI

H
 P

R
O

C
ES
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SC 1  Doseganje poslovne 
odličnosti –  600 točk

SC 2  Doseganje čistega poslovnega izida v 

skladu z metodologijo Agencije za energijo RS 

SC 10  Maksimizacija NTC 
v okviru  obstoječega omrežja

SC 3  Prepoznavnost 
in  ugled v javnostih

SC 8  Uveljavljanje celovitega 
nadzora  nad prenosnim omrežjem

SC 9  Zagotavljanje fleksibilnosti  
sistemskih storitev

SC 7   Optimiranje 
investicijsko-vzdrževalnih 

izvedbenih procesov

SC 5  Učinkovito upravljanje 
s fizičnimi sredstvi družbe 

SC 6  Učinkovito 
upravljanje ITK storitev 

SC 4  Celovito upravljanje s 
kadri 

GLAVNE STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA DRUŽBE ELES DO LETA 2020

ki omogočajo nadzor uresničevanja strateških ciljev, 

nosilcem ciljev pa omogočajo lažje načrtovanje ak-

tivnosti za njihovo izpolnjevanje.

Glede na vidike strateške uspešnosti je enajst strate-

ških ciljev razdeljenih v štiri skupine. Za vse strateške 

cilje so opredeljeni tudi podcilji in strateški kazalniki, 
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Realizacija ciljev DSP za leto 2019 je podrobneje prikazana v Poslovnem poročilu. Veljavni DSP še ni opredelje-

val drugih nefinančnih kazalnikov, zato v poslovnem poročilu te že naštevajo, niso pa še sistematično merjeni 

znotraj strateških ciljev do leta 2020.

CILJNE VREDNOSTI ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI DSP 2016–2020

Kazalnik Ciljne vrednosti kazalnika

Doseganje reguliranega donosa (v %)

Leto 2016: 90 %

Leto 2017: 95 %

Leta 2018–2020: 100 %

Donos na kapital (ROE) (v %)
Leta 2016–2018: 3 %

Leti 2019–2020: 3,5 %

Donos na korigirana sredstva (ROA) (v %) Ne manj kot 2 %

Odhodki na preneseno električno energijo (EUR/
MWh EE)

Nižja vrednost kazalnika kot znaša povprečje vseh 
TSO

Zmožnost vračila najetih posojil Enaka ali nižja vrednost od 4

Investicijska vlaganja na konico odjema EUR/MW 
konico odjema

Enaka ali višja vrednost kazalnika kot znaša 
povprečje vseh TSO

Doseganje primerljivih cen zakupa moči za 
sekundarno in terciarno regulacijo (v %)

Leta 2016-2018: po obstoječih pogodbah

Leto 2019: 140 %

Leto 2020: 120 %

Ekonomski kazalniki

CILJNE VREDNOSTI ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI DSP 2016–2020

Kazalnik Ciljne vrednosti kazalnika

Preseganje dopustnih napetosti (400 kV = 425 kV, 
220 kV = 245 kV) (ure)

Največ 50 % povprečja ur preseganja napetosti v 
letih 2011–2015

Nedobavljena energija zaradi izpada elementov 
prenosnega omrežja (MWh EE)

Ne več kot 0,01 %

Količina prenesene električne energije na 
normirano dolžino prenosnega omrežja (MWh/km)

Enaka ali višja vrednost kazalnika kot znaša 
povprečje prvih treh TSO 

Delež izgub pri prenosu električne energije (v %)
Enaka ali nižja vrednost kazalnika kot znaša 
povprečje vseh TSO 

Razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s 
posameznimi TSO (APG, TERNA, HOPS)

Smer Avstrija-Slovenija: NTC 950 MW 
Leto 2016: 80 % 
Leti 2017–2018: 90 % 
Leti 2019–2020: 100 %

Smer Hrvaška-Slovenija: NTC 1200 MW 
Leti 2016–2017: 85 % 
Leti 2018–2019: 90 % 
Leto 2020: 95 %

Smer Slovenija-Italija: NTC 530 MW 
Leto 2016: 75 % 
Leti 2017–2018: 85 % 
Leti 2019–2020: 95 %

Ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in 
zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega 
elektroenergetskega omrežja RS

Trajno: 99,995 % razpoložljivost delovanja 
telekomunikacijskih zvez.

Tehnični kazalniki
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Izhodišča za poslovni 
načrt za leto 2020 

Osnove in izhodišča za izdelavo letnega načrta druž-

be ELES za leto 2020 z dodatkom za naslednji dve 

leti so opredeljeni v DSP 2016–2020. Pri tem sta bila 

upoštevana tudi Načrt razvoja prenosnega omrežja 

RS v obdobju 2019–2028 ter Naložbeni načrt sis-

temskega operaterja prenosa električne energije od 

leta 2019 do leta 2021.

V letu 2020 bodo prizadevanja družbe ELES usmer-

jena v:

• nadaljevanje usmeritve k dvigovanju poslovne 

odličnosti ob spoštovanju ciljnih vrednot, delova-

nju v skladu z etičnim kodeksom in smernicami 

korporativne integritete;

• nadaljnji razvoj sistema upravljanja s sredstvi ob 

upoštevanju obvladovanja tveganj;

• realizacijo prednostnih strateških investicij in re-

konstrukcij v postavljenih rokih ob hkratnem za-

gotavljanju ustreznih virov financiranja; 

• dokončanje prenove celovitega modela upravlja-

nja tveganj;

• proaktivne odnose z javnostmi;

• izboljšanje medsebojnih odnosov med zaposleni-

mi v družbi;

• pripravo na trajnostno poročanje kot osnovo za 

povečanje ugleda družbe v javnosti;

• nadaljnje uvajanje metod in prijemov za učinkovi-

to upravljanje in razvoj kadrov;

• poslovanje v okvirih, kot jih je določila agencija za 

regulativno obdobje 2019–2021; 

• spremljanje usmeritev, dejavno sodelovanje v 

mednarodnih združenjih s področja delovanja sis-

temskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih 

omrežij;

• učinkovito upravljanje s kapitalskih naložb družbe;

• upoštevanje usmeritev in kodeksa upravljanja, ki 

ga je izdal upravljavec kapitalskih naložb RS.

Ključni strateški cilji do leta 2020 Kazalnik Ciljna vrednost za leto 2020

SC: 1 Doseganje poslovne odličnosti – 600 točk. Skupna ocena samoocenitve po modelu odličnosti EFQM (točke) 600 točk
Stopnja izpostavljenosti tveganj družbe (toleranca do tveganj) % 1 % odstopanje

SC: 2 Doseganje čistega poslovnega izida v skladu z 
metodologijo Agencije za energijo RS.

Doseganje reguliranega donosa (v %) 100 %

Donos na kapital (ROE) (v %) 3,5 %

Donos na korigirana sredstva (ROA) (v %) Ne manj kot 2 %

Odhodki na preneseno električno energijo (EUR/MWh EE) Nižja vrednost kazalnika kot znaša 
povprečje vseh TSO

Doseganje primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno 
regulacijo (v %)

Enaka ali višja vrednost kazalnika kot 
znaša povprečje vseh TSO

Zmožnost vračila najetih posojil Enaka ali nižja vrednost od 4

Investicijska vlaganja na konico odjema EUR/MW konico odjema 120 %

SC: 3 Prepoznavnost in ugled v javnostih. Intervjuji vodilnih v domačih ali tujih tiskanih, elektronskih medijih (število) 10 ali več letno

Predavanja na strokovnih simpozijih, seminarjih, doma in v tujini 10 ali več letno

Sredstva donacij/pomoči/sponzorstev za kulturne/humanitarne/znanstvene 
namene/izobraževanje mladih/individualni športniki v vseh sredstvih za te 
namene

80 %

SC: 4 Celovito upravljanje s kadri. Izpolnjevanje pogojev glede na zahtevane pogoje sistemiziranih DM (%) 100 %

Merjenje zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v družbi (ocena) Zadovoljstvo: 4,50;  
Organizacijska klima: 4,30

SC: 5 Učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi družbe. Proces upravljanja s sredstvi (sestavljen kazalnik) v % 3,4 

Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev glede na povprečje 
primerljivih TSO (%)

135 %

SC: 6 Učinkovito upravljanje ITK storitev. 100 % zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja 
prenosnega elektroenergetskega omrežja RS (%)

99,995 % razpoložljivost delovanja 
storitev

Brezpapirno poslovanje in elektronsko arhiviranje (%) Zmanjšanje števila priponk v e-pošti 
20 % letno
Zmanjšanje tiskanja letno 15 %
Zajem dokumentov vhodne pošte v 
letu 2020 100 %
Interna in zunanja pošta v letu 2020 
100% v e-obliki 

SC: 7 Optimiranje investicijsko – vzdrževalnih 
izvedbenih procesov.

Vrednost izvedbe rekonstrukcijskih del z lastnimi resursi brez upoštevanja 
stroškov porabljenega blaga (v EUR)

15 % rast letno glede na leto 2019

% realizacije veljavnega Naložbenega načrta (%) 80 %

SC: 8 Uveljavljanje celovitega nadzora nad prenosnim 
omrežjem s prevzemanjem obstoječega omrežja, 
uveljavljanjem enotnih kriterijev priključevanja 
ter vstopanjem v investicije/rekonstrukcije na meji 
prenosnega in distribucijskega omrežja.

Prevzem 110 kV omrežja skladno z Uredbo po 4. odstavku 35. člena EZ-1 
(%)

100 %

Nadzor nad celotnim 110 kV omrežjem, ki ni v lasti ELES-a (%) 100 %

SC: 9 Zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev. Delež proizvodnih enot, vključenih v nudenje primarne regulacije (% od 
vseh proizvodnih enot)

100%

SC: 10 Maksimizacija NTC v okviru obstoječega 
omrežja.

Razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznih TSO (% za vsako 
mejo in izbrano smer)

Smer Avstrija–RS: 100 %
Smer Hrvaška–RS: 95 %
Smer RS–Italija: 95 %

SC: 11 Vlaganja v pametna omrežja. Delež pokritosti prenosnega omrežja s SUMO (%) 100 % / 100 %
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Upravljavska struktura

Družbo ELES upravljajo skupščina, nadzorni svet s ko-

misijami, direktor družbe. 

Skupščina

Republika Slovenija svoje ustanoviteljske pravice 

uresničuje prek Vlade Republike Slovenije, njihovo 

realizacijo pa nadzira prek ministrstva, pristojnega 

za energetiko.

Direktor

Direktor družbe ELES je mag. Aleksander Mervar.

Nadzorni svet

Nadzorni svet od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 
ELES, d.o.o.

Predsednik Andrej Prebil

Namestnik predsednika Milan Krajnik

Član mag. Matevž Marc

Članica dr. Janja Hojnik

Član –  
predstavnik zaposlenih Simon Volk

Član –  
predstavnik zaposlenih Andrej Semprimožnik

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Nadzorni svet od 1. 8. 2019 do 4. 9. 2019 
ELES, d.o.o.

Namestnik predsednika Milan Krajnik

Član mag. Matevž Marc

Članica dr. Janja Hojnik

Član –  
predstavnik zaposlenih Simon Volk

Član –  
predstavnik zaposlenih Andrej Semprimožnik

Nadzorni svet od 5. 9. 2019 do 31. 10. 2019 
ELES, d.o.o.

Predsednica mag. Alenka Plut

Namestnik predsednika Milan Krajnik

Član mag. Matevž Marc

Članica dr. Janja Hojnik

Član –  
predstavnik zaposlenih Simon Volk

Član –  
predstavnik zaposlenih Andrej Semprimožnik

Nadzorni svet od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 
ELES, d.o.o.

Predsednica mag. Alenka Plut

Namestnik predsednika Milan Krajnik

Član mag. Matevž Marc

Član –  
predstavnik zaposlenih Simon Volk

Član –  
predstavnik zaposlenih Andrej Semprimožnik

Revizijska komisija nadzornega sveta

Revizijska komisija nadzornega sveta  
od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

Predsednik Milan Krajnik

Namestnica predsednika dr. Janja Hojnik

Član mag. Matevž Marc

Zunanja članica Darinka Virant

Revizijska komisija nadzornega sveta  
od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

Predsednik Milan Krajnik

Član mag. Matevž Marc

Zunanja članica Darinka Virant

Komisija za razvoj, strategijo in 
investicijske projekte družbe ELES

Komisija za razvoj, strategijo in investicijske 
projekte družbe ELES od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

Predsednik mag. Matevž Marc

Namestnik predsednika Simon Volk

Članica dr. Janja Hojnik

Član Andrej Semprimožnik

Zunanji član Bogdan Trop

Komisija za razvoj, strategijo in investicijske 
projekte družbe ELES od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

Predsednik mag. Matevž Marc

Namestnik predsednika Simon Volk

Član Andrej Semprimožnik

Zunanji član Bogdan Trop

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019

Predsednik Andrej Prebil

Član Milan Krajnik

Članica dr. Janja Hojnik

Kadrovska komisija od 1. 8. 2019 do 4. 9. 2019

Član Milan Krajnik

Članica dr. Janja Hojnik

Kadrovska komisija od 5. 9. 2019 do 31. 10. 2019

Predsednica mag. Alenka Plut

Član Milan Krajnik

Članica dr. Janja Hojnik

Kadrovska komisija od 1. 11. 2019 do 11. 12. 2019

Predsednica mag. Alenka Plut

Član Milan Krajnik

Kadrovska komisija od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Predsednica mag. Alenka Plut

Član Milan Krajnik

Član Simon Volk
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Družba ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljublja-

na (družba ELES), v skladu s petim odstavkom 70. 

člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) za 

obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izjavlja, kot 

sledi v nadaljevanju.

1. SKLADNOST UPRAVLJANJA

Direktor družbe ELES na osnovi analize poslovnih 

procesov izjavlja, da je bilo upravljanje družbe ELES v 

letu 2019 skladno z zakoni, s Prečiščenim besedilom 

akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski ope-

rater prenosnega elektroenergetskega omrežja, z 

dne 12. 1. 2017 (Akt o ustanovitvi ELES), s Kodeksom 

korporativnega upravljanja družb s kapitalsko nalož-

bo države (maj 2017 in november 2019) sprejetim s 

strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), 

ter Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega 

holdinga z marca 2018 (Priporočila SDH). 

Direktor družbe ELES izjavlja, da je letno poročilo z 

vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju 

družbe ELES, sestavljeno in objavljeno v skladu ZGD-

1, EZ-1 in slovenskimi računovodskimi standardi.

Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila 

za leto 2019 in je dostopna na spletni strani 

www.eles.si tudi kot ločen dokument in ne le kot del 

letnega poročila družbe ELES.

2. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM 
KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA 
DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE 
IN S PRIPOROČILI IN PRIČAKOVANJI 
SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA

Skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega 

upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Ko-

deks SDH) je družba ELES sklenila prostovoljno 

uporabljati ta kodeks in Priporočila in pričakovanja 

Slovenskega državenga holdinga (Priporočila SDH). 

Kodeks SDH in Priporočila SDH sta javno dostopna 

na spletni strani Slovenskega državnega holdinga 

(SDH).

Družba ELES je pri poslovanju ob upoštevanju dejav-

nosti družbe in drugih posebnosti družbe v večji meri 

upoštevala Kodeks SDH in Priporočila SDH. Odstopa-

nja za leto 2019 pojasnjujemo v nadaljevanju:

• Priporočilo št. 3.6: Priporočilo se ne uporablja, saj 

člane nadzornega sveta imenuje Vlada RS, uprava 

družbe pa je enočlanska. V družbi ELES zato nima-

mo izdelane politike raznolikosti.

• Priporočilo št. 6.2: V družbi ELES to priporočilo 

uporabljamo smiselno glede politike nasledstva 

za vodilna delovna mesta v družbi. Postopek ni 

vnaprej opredeljen in je v pripravi. Za izbiro di-

rektorja družbe je v skladu z Aktom o ustanovitvi 

ELES obvezen javni razpis.

• Priporočilo 6.5.1: Priporočilo se ne uporablja, saj 

člane nadzornega sveta imenuje Vlada RS.

• Priporočilo 6.7.1: Priporočilo izvajamo delno, ob 

vsaki spremembi in imenovanju člani nadzornega 

sveta izpolnijo izjavo o neodvisnosti, ne izpolnijo 

pa je letno. Izjave v letu 2019 niso bile javno ob-

javljene.

• Priporočilo 6.9: Priporočilo se ne uporablja, saj je 

postopek izbire kandidatov za člane Nadzornega 

sveta predstavnike ustanovitelja v pristojnosti Vla-

da RS. Postopek izbire kandidatov za člane Nad-

zornega sveta predstavnike delavcev pa poteka 

v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju.

• Priporočilo 6.14.8: Priporočilo izvajamo delno. Ob 

imenovanju zunanji člani revizijske komisije nad-

zornega sveta izpolnijo izjavo o neodvisnosti, ne 

izpolnijo je pa letno. 

• Priporočilo 6.17: Priporočilo izvajamo delno. Revi-

zijska komisija nadzornega sveta je imela za leto 

2019 izdelan letni načrt dela in je pred obravnavo 

na nadzornem svetu obravnavala vsebine, ki spa-

dajo na njeno področje. Nadzorni svet posebnega 

načrta dela za leto 2019 ni imel izdelanega.

Družba ELES v letu 2019 ni v celoti upoštevala Pripo-

ročil SDH:

• Priporočilo št. 1 in 2: Družba ELES zaradi značilnosti 

regulirane dejavnosti sistemskega operaterja pre-

nosnega omrežja ne more upoštevati vseh rokov 

in načinov načrtovanja ter poročanja, zahtevanih 

s strani SDH, zato je Ministrstvo za infrastrukturo 

določilo novelirane roke in načine načrtovanja ter 

poročanja, da jih bo lahko družba ELES upoštevala 

pri svojem poslovanju.

• Priporočilo št. 4: Družba ELES ima stroške uravno-

težene s poslovnimi procesi, ki pa so vezani tudi 

na številne nove naloge, izhajajoče iz evropske za-

konodaje/regulative, prevzema 110 kV omrežja v 

lasti drugih pravnih oseb in spremenjene strategi-

je razvoja prenosnega omrežja, kar  se vse uvršča 

med izjemne primere Priporočil SDH.

• Priporočilo št. 6: Dokumenti, ki se obravnavajo na 

skupščini, so poslovna skrivnost, zato teh gradiv 

družba ELES ne objavlja na svojih spletnih stra-

neh. Je pa vsa zainteresirana javnost pravočasno 

in ustrezno obveščena o vseh pomembnih sklepih 

skupščine ELES.

3. SODOBEN SISTEM UPRAVLJANJA IN 
NADZORA POSLOVANJA

Družba ELES ima vzpostavljeno sodobno ureditev 

sistema upravljanja in nadzora poslovanja, po kate-

rem so dejavnosti in odgovornosti razdeljene med 

nosilce treh linij obrambe, ki se v strokovnih krogih 

šteje kot najboljša praksa za učinkovito upravljanje 

tveganj v organizaciji:

• direktor družbe zagotavlja ustrezno notranje okolje 

s korporativno kulturo od zgoraj navzdol, področni 

direktorji pa v okviru prve linije obrambe na podla-

gi ocene tveganj poslovanja oblikujejo in izvajajo 

notranje kontrolne ukrepe, s katerimi zagotavljajo 

doseganje ciljev in skladnost poslovanja;

• pri tem se opirajo na drugo linijo obrambe, ki je 

okvir za opredeljevanje in spremljanje poslovanja 

v sestavi: sistem upravljanja, upravljanje tveganj, 

korporativne integritete, korporativne varnosti, 

pravnih zadev, upravljanja in razvoja kadrov, rela-

cije z regulatorjem, kontrolinga in odnosov z jav-

nostmi;

• notranja revizija kot tretja linija obrambe nakna-

dno ugotavlja predvsem skladnost in smotrnost 

poslovanja;

• družba ELES poroča oziroma sodeluje tudi z zu-

nanjimi »nadzornimi in inšpekcijskimi« organi: od 

nadzornega sveta družbe in njegovih komisij prek 

Vlade RS oziroma resornega ministrstva za infra-

strukturo, pristojnega za energijo, inšpektoratov v 

sestavi posameznih ministrstev, Evropskega zdru-

ženja sistemskih operaterjev prenosnega omrežja 

(ENTSO-E), Evropske komisije, zunanjega revizorja 

računovodskih izkazov po ZGD, Slovenskega držav-

nega holdinga (SDH), Državne revizijske komisije, 

Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega 

sodišča do regulatorjev Agencije za sodelovanje 

energetskih regulatorjev (ACER) in Agencije za 

energijo, ki določa oziroma regulira poslovno-i-

zidno uspešnost družbe ob navedbi zgolj najpo-

membnejših deležnikov. Korporativno poročanje 

temelji na usmeritvah celovitega in trajnostnega 

poročanja o ustvarjanju vrednosti za ključne de-

ležnike na kratek, srednji in dolgi rok. 

Izjava o upravljanju – politika upravljanja priložnosti
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Po EZ-1 je Republika Slovenija edina družbenica 

družbe ELES. Na podlagi EZ-1 in Akta o ustanovitvi 

ELES svoje ustanoviteljske pravice Republika Sloveni-

ja uresničuje prek Vlade Republike Slovenije. 

4. SESTAVA IN KOMISIJE NADZORNEGA 
SVETA
Nadzorni svet ima v skladu z Aktom o ustanovitvi 

ELES šest članov. Skupščina ELES imenuje štiri člane, 

dva člana pa sta predstavnika delavcev in ju imenuje 

svet delavcev družbe ELES. Člani nadzornega sveta 

so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno 

imenovani.

Nadzorni svet je imel v letu 2019 naslednje komisije:

• revizijsko komisijo nadzornega sveta,

• komisijo za razvoj, strategijo in investicijske pro-

jekte družbe ELES,

• kadrovsko komisijo.

Naloge in pristojnosti nadzornega sveta določa-

jo: ZGD-1, Akt o ustanovitvi ELES, Poslovnik o delu 

nadzornega sveta družbe ELES. Sestava in delovanje 

nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2019 so 

predstavljene v poročilu o delu nadzornega sveta 

za leto 2019, ki je del letnega poročila družbe ELES 

za leto 2019. Prejemki članov nadzornega sveta so 

predstavljeni v računovodskem poročilu (poglavje Fi-

nančni kapital/Računovodsko poročilo).

5. VLOGA DIREKTORJA DRUŽBE

V skladu z Aktom o ustanovitvi ELES direktor družbe 

vodi poslovanje in delo družbe, zastopa družbo in je 

odgovoren za zakonitost poslovanja. Direktor družbe 

je sprejel Poslovnik o načinu vodenja družbe ELES, 

d.o.o.

Direktor družbe pri upravljanju družbe sodeluje z na-

slednjimi delovnimi telesi: 

• strateška konferenca, 

• kolegij direktorja družbe, 

• tehnično-razvojni kolegij direktorja družbe, 

• strokovni sveti direktorja družbe. 

V rednih časovnih presledkih se direktor družbe posve-

tuje tudi s svetom delavcev in predstavniki reprezen-

tativnega sindikata. Vsako leto obišče vse dislocirane 

enote – centre za infrastrukturo prenosnega omrežja; 

cilj obiskov je seznaniti zaposlene s preteklimi po-

membnimi dogodki in aktivnostmi družbe, načrti za 

prihodnje, oceno položaja zaposlenih itd. Pri upravlja-

nju, načrtovanju, izvajanju, spremljanju, analiziranju 

in kontroliranju poslovanja in delovanja družbe se v 

največji možni meri implementira načelo štirih ali več 

oči. Direktor družbe se dvakrat letno udeležuje kole-

gijev področij. Dejavnosti, ki so najbolj zaznamovale 

družbo ELES v letu 2019, so predstavljene v nagovoru 

direktorja družbe, ki je sestavni del letnega poročila 

družbe ELES za leto 2019. Prejemki direktorja družbe 

so predstavljeni v računovodskem poročilu (poglavje 

Finančni kapital/Računovodsko poročilo). 

6. POLITIKE INTEGRIRANEGA SISTEMA 
UPRAVLJANJA

Družba ELES ima vzpostavljene politike za vse se-

gmente integriranega sistema upravljanja, ki se prek 

vodstvenega pregleda redno pregledujejo in ustre-

zno dopolnjujejo. Politike upravljanja sestavljajo: 

• politika upravljanja družbe ELES;

• politiko trajnostnega razvoja;

• politiko kakovosti in odličnosti; 

• politiko upravljanja tveganj;

• politiko upravljanja sredstev;

• politiko ravnanja z okoljem;

• politiko varovanja informacij;

• politiko varnosti in zdravja pri delu;

• kadrovsko politiko;

• politiko komuniciranja in druge poslovne politike. 

Izvajajo se integrirane presoje (notranje in zunanje) 

certificiranih sistemov upravljanja po mednarodnih 

standardih ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 

14001 za sistem ravnanja z okoljem, ISO 27001 za sis-

tem vodenja varovanja informacij, OHSAS 18001 za 

sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ISO 17020 

za ugotavljanje skladnosti. Upoštevajo se smernice 

ISO 31000 za obvladovanje tveganj.  Upoštevanje 

mednarodnih standardov je glavni vir priložnosti za 

nenehne izboljšave in s tem tudi doseganja začrtane 

vizije družbe ELES, da pridobi vodilno vlogo v sloven-

skem elektroenergetskem sistemu.

7. SISTEM KORPORATIVNE INTEGRITETE
Družba ELES je z imenovanjem pooblaščenca za 

korporativno integriteto in s sprejetjem pravilnika o 

korporativni integriteti ter pravilnika o izvajanju nad-

zora nad zagotavljanjem korporativne integritete v 

svoje poslovanje tudi formalno uvedla celovit sistem 

korporativne integritete. Sistem korporativne integri-

tete so v svoje poslovanje uvedle tudi odvisne družbe 

v skupini ELES, in sicer TALUM, Stelkom in skupaj ob-

vladovana družba BSP.

Namen pravilnika o korporativni integriteti je zago-

toviti ničelno toleranco do prevar, nezakonitih in ne-

etičnih dejanj. S pravilnikom o izvajanju nadzora nad 

zagotavljanjem korporativne integritete se določajo 

postopki za imenovanje in delovanje pooblaščenca 

za korporativno integriteto, reden nadzor nad zago-

tavljanjem korporativne integritete, obravnavanje 

prijav kršitev korporativne integritete, zaščite prija-

viteljev kršitev korporativne integritete, obveznosti 

poročanja in internega obveščanja o stanju korpo-

rativne integritete v družbi. S tem je dana možnost 

sporočanja pomanjkljivosti in nepravilnosti (kršitev) 

pri poslovanju prek e-pošte ali anonimno prek kla-

sične pošte na naslov pooblaščenca za korporativno 

integriteto. Tako se želi še dodatno opozoriti, da so 

za družbo ELES preprečevanje korupcije, spoštovanje 

pravil konkurence in drugih pravil poslovanja med 

prednostnimi cilji in vrednotami družbe.

8. OBVLADOVANJE TVEGANJ

Obvladovanje tveganj v družbi ELES temelji na iz-

polnjevanju zahtev standarda ISO 31000:2009 Risk 

Management-Principles and Guidelines in politike 

družbe o obvladovanju tveganj. Za delovanje, spre-

mljanje in razvoj sistema upravljanja tveganj je za-

dolžen svet za sisteme upravljanja, ki ga vodi koordi-

nator direktorja družbe za sisteme upravljanja. Člani 

sveta za sisteme upravljanja so še direktor družbe ter 

koordinatorji direktorja družbe za upravljanje tve-

ganj, revidiranje (zgolj in samo v okviru možnosti, ki 

jih predvidevajo mednarodni standardi strokovnega 

ravnanja pri notranjem revidiranju), in korporativno 

integriteto ter oseba iz Službe za sisteme upravlja-

nja, zadolžena za izdelavo, pošiljanje in hranjenje 

zapisnikov. 

Svet za sisteme upravljanja spremlja delovanje in 

razvoj sistema obvladovanja tveganj ter sprejema 

usmeritve za njegovo delovanje, opredeljuje glavne 

skupine in področja tveganj družbe, določa obseg in 

globino obravnave tveganj in še sprejemljivo stop-

njo tveganja, opredeljuje tveganja na ravni družbe, 

obravnava ter sprejema katalog tveganj in poročila 

o napredku. 

Pristojnosti, pooblastila in način delovanja sveta 

za sisteme upravljanja so opredeljeni v poslovniku 

delovanja sveta za sisteme upravljanja. Svet za sis-

teme upravljanja lahko imenuje tim za tveganja. 

Člani tima za tveganja so predstavniki posameznih 

področij in samostojnih služb vodstva družbe, vodi 

pa ga koordinator direktorja družbe za upravljanje 

s tveganji. 

Naloge tima za tveganja so: koordiniranje dejav-

nosti za pospeševanje in implementacijo sistema 

obvladovanja tveganj po področjih in samostojnih 

službah vodstva ter izdelkov sistema obvladovanja 

tveganj v organizacijskih enotah po usmeritvah 

sveta za sisteme upravljanja. Podrobnejši orga-

nizacijski okvir obvladovanja tveganj je določen s 

poslovnikom sistema upravljanja družbe ter drugi-

mi internimi predpisi družbe, navodili in obveznimi 

obrazci. 

Družba ELES zagotavlja vpeljan sistem obvlado-

vanja tveganj z izdelanim in redno posodobljenim 
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katalogom tveganj, oceno pomembnosti tveganja, 

merili za vrednotenje tveganj, analiziranjem in po-

ročanjem glede strateških in procesnih tveganj z 

uporabo aplikacije Silver Bullet Risk – SBR. V okviru 

uresničevanja celovitega razmišljanja in celovitega 

poročanja ključna tveganja povezujemo s kapitali, iz 

katerih ustvarjamo vrednost, ter s strateškimi izzivi in 

deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.

9. NOTRANJA REVIZIJA IN SISTEM 
NOTRANJIH KONTROL

Notranja revizija se izvaja zaradi obvladovanja in od-

krivanja tveganj ter svetovanja izboljšav. Namenje-

na je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja 

družbe s spodbujanjem premišljenega, urejenega 

načina delovanja na področjih upravljanja, ravna-

nja s tveganji in njihovega obvladovanja. Z notra-

njo revizijo direktor družbe pridobiva neodvisno in 

nepristransko informacijo ter mnenje o stanju in de-

lovanju sistema notranjih kontrol – ukrepov za ob-

vladovanje tveganj. Z delovanjem notranje revizije 

direktor družbe in direktorji področij, ki predstavljajo 

prvo linijo obrambe, niso razrešeni odgovornosti za 

vzpostavitev in delovanje kontrolnega mehanizma 

za obvladovanje tveganj poslovanja na podlagi sis-

tema, ki ga oblikuje, spremlja in razvija druga linija 

obrambe.

Družba ELES ima vzpostavljen sistem notranjih kon-

trol, ki je sestavljen iz pravil in postopkov, opredelje-

nih v internih predpisih družbe, sprejetih na svetu za 

sisteme upravljanja, in drugih pisnih usmeritvah di-

rektorja družbe, organizacijske strukture, opredelje-

ne v Pravilniku o organizaciji ELES, d.o.o., sistema pri-

stojnosti (odgovornosti) in pooblastil, opredeljenih v 

Aktu o sistemizaciji vrste del in delovnih mest družbe 

ELES, d.o.o., in izdanih pooblastilih direktorja družbe. 

Z uvedenim sistemom notranjih kontrol se zagota-

vljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in 

informacij za pravilno in pošteno izdelavo računo-

vodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v 

sistemu ter zagotavlja upoštevanje zakonodaje. 

Družba ELES je pri svojem poslovanju v letu 2019 

upoštevala vse zakonske podlage, ki urejajo podro-

čje delovanja sistemskega operaterja prenosnega 

omrežja.

Ljubljana, 30. 6. 2020

mag. Aleksander Mervar,  
direktor družbe ELES, d. o. o.

Poročilo predsednika nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe ELES, d.o.o., je do 31. 10. 2019 
deloval v sestavi šestih članov, nato pa v sestavi petih 
članov. 

Predstavniki ustanovitelja družbe so bili Andrej Prebil, 
predsednik nadzornega sveta, namestnik predsednika 
nadzornega sveta Milan Krajnik, mag. Matevž Marc 
in dr. Janja Hojnik, člana nadzornega sveta. Andreju 
Prebilu je 30. 8. 2019 potekel mandat člana v nad-
zornem svetu, dr. Janja Hojnik pa je z dnem 31. 10. 
2019 podala odstopno izjavo. Z dnem 5. 9. 2019 je 
bila imenovana nova članica nadzornega sveta mag. 
Alenka Plut, ki je bila na 244. seji nadzornega sveta 
imenovana za predsednico nadzornega sveta.

Predstavnika delavcev v nadzornem svetu sta bila Si-
mon Volk in Andrej Semprimožnik. 

Člani nadzornega sveta so razkrili, da so člani v upra-
vah in nadzornih svetih povezanih ali nepovezanih 
družb: Andrej Prebil je razkril, da je zaposlen v družbi 
Sava turizem, je predsednik Turistično gostinske zbor-
nice, član nadzornega odbora STO in častni konzul 
Šrilanke; dr. Janja Hojnik je razkrila, da je prorektorica 
Univerze v Mariboru; Milan Krajnik je razkril, da je član 
gospodarskega odbora sveta Mestne občine Ptuj.

Ostali člani nadzornega sveta niso člani uprav in nad-
zornih svetov povezanih ali nepovezanih družb. 

Nadzorni svet je v letu 2019 imel:

• revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki ji predsedu-
je Milan Krajnik, namestnica predsednika je bila do 
31. 10. 2019 dr. Janja Hojnik, član je mag. Matevž 
Marc in zunanja članica je Darinka Virant. Revizij-
ska komisija nadzornega sveta se je v letu 2019 ses-
tala na desetih (10) rednih sejah, na katerih je bilo 
sprejetih 74 sklepov. Na 48. in 49 seji je bila opravi-
čeno odsotna dr. Janja Hojnik. Drugi člani komisije 
so bili na vseh sejah komisije; 

• komisijo za razvoj, strategijo in investicijske projek-
te družbe ELES, ki ji predseduje mag. Matevž Marc, 
namestnik predsednika pa je Simon Volk. Njeni čla-
ni so Andrej Semprimožnik, zunanji član Bogdan 

Trop in dr. Janja Hojnik do 31. 10. 2019. Ta komi-
sija se je sestala na (7) sedmih rednih sejah, kjer je 
sprejela 374 sklepov. Na 28., 29., 30. 31. in 32. seji 
je bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik in na 33. 
seji je bil opravičeno odsoten Andrej Semprimožnik. 
Na ostalih sejah so bili vsi člani;

• kadrovsko komisijo, ki ji predsedoval do 30. 8. 2019 
Andrej Prebil, člana sta Milan Krajnik in dr. Janja 
Hojnik do 31. 10. 2019. Na 244. seji nadzornega 
sveta je bila za predsednico te komisije imenovana 
mag. Alenka Plut. Na 247. seji nadzornega sveta je 
bil za član te komisije imenovan Simon Volk. Komi-
sija se v letu 2019 ni sestala na seji. 

Nadzorni svet družbe ELES, d.o.o., se je v letu 2019 
sestal na osmih (8) rednih sejah in na štirih (4) ko-
respondenčnih sejah, kjer je sprejel 111 sklepov. Na 
241. korespondenčni seji Andrej Prebil in na 247. seji 
Andrej Semprimožnik. Na drugih sejah so bili prisotni 
oziroma so sodelovali vsi člani nadzornega sveta.

ELES, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) je v tem letu te-
koče izvajala svoje naloge in vsebine, nadzorni svet v 
nadzorni funkciji pa zagotavljal pogoje ter usmerjal k 
izpolnjevanju poslovnih in strateških ciljev. 

Nadzorni svet je v letu 2019 obravnaval:

• tekoče poslovne odločitve družbe, mesečne, trime-
sečne, polletne in devetmesečne rezultate poslova-
nja;

• prek obdobnih poročil tudi poslovanje družb v sku-
pini ELES;

• plan stroškov reklam, reprezentance, donacij, spon-
zorstev in intelektualnih storitev ter nato kvartalno 
spremljal realizacijo in odstopanja od tega plana; 

• letno poročilo za leto 2018, ki ga je nato na svoji 
240. seji tudi podrobneje in v celoti obravnaval ter 
podal nanj pozitivno mnenje;

• predlog direktorja družbe o razporeditvi bilančnega 
dobička;

• predlog revizijske komisije, da se za izvedbo revizije 
računovodskih izkazov za poslovna leta 2019, 2020 
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in 2021 za revizijo računovodskih izkazov družbe in 
skupine imenuje revizijska družba MAZARS, d.o.o., 
iz Ljubljane;  

• predloge sklepov za redno letno skupščino; 

• predlog pogodbe o revidiranju računovodskih izka-
zov za poslovna leta 2019, 2020 in 2021;

• študije, ki se nanašajo na poslovanje skupine Ta-
lum;

• študijo »Vzdržnost financiranja načrtovanih inve-
sticij ELES v obdobju 2019–2028«;

• problematiko v zvezi s pridobitvijo nepovratnih 
sredstev CEF;

• stanje investicij s področja informatike;

• začetek postopka dolgoročne zadolžitve družbe;

• zahteve Komisije za preprečevanje korupcije za po-
sredovanje podatkov;

• anonimne prijave, posredovane s strani Ministrstva 
za infrastrukturo in Računskega sodišča v zvezi s po-
slovanjem družbe Eldom, d.o.o.;

• potek nakupa sistemskih storitev za leto 2020;

• uvedbe izrednih notranjih revizij;

• informacijo direktorja družbe o izdaji poroštva v 
višini 1,75 milijona EUR družbi BSP d.o.o., za leto 
2020; 

• letni načrt 2020 družbe ELES, d.o.o. in srednjeročni 
načrt 2021–2022 in nanj podal tudi soglasje;

• predstavitve posameznih področij družbe.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Prečiščene-
ga besedila Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., 
sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 
omrežja, je bil nadzorni svet sproti seznanjen s spre-
membami pogodb in je podal tudi ustrezna soglasja. 

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Prečiščene-
ga besedila Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., 
sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 
omrežja, je potrebno soglasje nadzornega sveta za 
seznam investicij s področja informatike ocenjene 
vrednosti nad 50 tisoč EUR brez DDV. V ta namen je 
nadzorni svet najprej sprejel »Seznam investicij s pod-
ročja informatike za leto 2019, ocenjene vrednosti 
nad 50 tisoč EUR brez DDV« in nato spremljal potek 
teh investicij. 

Nadzorni svet je sproti preverjal izvajanje letnega na-
črta družbe.

Nadzorni svet je prek komisije za razvoj, strategijo 
in investicijske projekte družbe ELES spremljal potek 
prevzemanja 110 kV omrežja in problematiko dolo-
čanja vrednosti elementov prevzema ter aktivnosti 
družbe za poenotenje metodologije za določitev 
vrednosti, četrtletne načrte objav javnih naročil in 
njihovo realizacijo. Prav tako je na vsaki seji spremljal 
tudi največje projekte družbe in se občasno seznanil 
s podrobnejšimi poročili o stanju na posameznih po-
membnejših projektih družbe.

Nadzorni svet je prek revizijske komisije nadzornega 
sveta podrobneje spremljal potek revidiranja raču-
novodskih izkazov in ugotovitve zunanjega revizorja. 
Revizijska komisija je bila seznanjena s katalogom 
tveganj ter s tem sistemom obvladovanja tveganj in 
njegovimi posodobitvami v družbi. Spremljala je delo 
notranje revizije in obravnavala letni načrt notranje 
revizije za leto 2020. Prav tako je obravnavala stanje 
in napredek na področju korporativne integritete, pre-
gled realizacije priporočil notranje revizije, četrtletne 
informacije o poslovanju družbe in skupine. 

Nadzorni svet se je seznanil z Letnim poročilom druž-
be za leto 2018, z revizorskim mnenjem in Konsolidi-
ranim letnim poročilom za leto 2018 skupine ELES in 
na podlagi seznanitve s poročilom revizijske komisije 
nadzornega sveta podal pozitivno mnenje k Letnemu 
poročilu družbe ELES, d.o.o., za leto 2018 z revizorskim 
mnenjem in Konsolidiranemu letnemu poročilu 2018 
skupine ELES z revizorskim mnenjem.

Nadzorni svet je pregledal in podal soglasje k Letne-
mu načrtu 2020 družbe ELES, d.o.o. in srednjeročne-
mu načrtu 2021–2022 ter se seznanil s Srednjeroč-
nim načrtom skupine ELES 2020–2022.

Nadzorni svet je v tem letu izvedel tudi samoocenje-
vanje. 

To poročilo je podpisano s strani predsednika NS, ki 
mu je bil mandat podeljen po sprejetju Poročila o 
delu NS na 248. seji z dne 29. 1. 2020.

Ljubljana, 30. 6. 2020

 

dr. Janez Žlak,  

predsednik nadzornega sveta ELES, d.o.o.

Ključne priložnosti in tveganja korporativnega 
upravljanja 

Ključna tveganja in priložnosti korporativnega 

upravljanja se neposredno izkazujejo skozi tveganja 

in priložnosti vsakega kapitala, saj kapitali v celoti 

prekrivajo področje korporativnega upravljanja.

Tveganja in priložnosti so dodatno pojasnjena tudi 

prek opredelitve strateških izzivov družbe in merje-

na prek spremljanja doseganja ciljev, ki se vežejo na 

strateške izzive.
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Skladno z uvajanjem celovitega razmišlja-
nja in celovitega poročanja (več o tem v 
O korporativnem poročanju družbe ELES/
Razvoj celovitega razmišljanja in korpora-
tivnega poročanja družbe ELES) so v na-
daljevanju prikazani rezultati trajnostnega 
delovanja skozi prizmo vhodnih kapitalov, 
na podlagi katerih ustvarjajo vrednost.
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Analiza okolja

Na poslovanje družbe ELES bistveno vplivajo eko-

nomski in makroekonoski položaj Slovenije, spre-

membe v regulatornem okolju ter tesna vpetost 

v poslovanje sistemskih operaterjev sosednjih in 

evropskih držav. 

Leto 2019 je bilo z vidika sprememb v okolju razme-

roma mirno. Lokalno družbeno in politično okolje je 

bilo stabilno. Tudi regulatorno okolje ni prineslo veli-

ko novosti. Večletna debata okoli Energetskega zako-

na in Nacionalnega enegetsko podnebnega načrta 

se je nadaljevala a še ne povsem zaključila. Elesovi 

strokovnjaki so se intenzivno vključevali v priprave 

teh dveh pomembnih okvirov delovanja. Posebej so v 

podpoglavju opisane zgolj aktivnosti vezane na »Akt 

o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji 

za določitev regulativnega okvira in metodologiji 

za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje«, 

spremenjen konec leta 2019.

Ekonomska situacija je bila v Sloveniji stabilna z ra-

hlo rastjo in zmernim optimizmom v vseh družbenih 

slojih in tudi v gospodarstvu. Vse to se je pozitivno 

odražalo v delovanju družbe ELES, ki je zato lahko 

normalno delovala na vseh strateških področjih, in 

predvsem tudi v inovacijah. 

V ekonomskem delu analize zato posebej izpostav-

ljamo primerjalno analizo družbe ELES v razmerju do 

drugih evropskih TSO, kar omogoča širši pogled in 

olajša razumevanje poznejšega poročila o delovanju 

družbe  ELES v letu 2019.

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOVNE 
UČINKOVITOSTI – CEER TCB18

Dejavnost družbe ELES, ki izvaja dejavnost sistem-

skega operaterja, je po svoji naravi zaradi ekonomi-

je obsega monopolna dejavnost in zato v Republiki 

Sloveniji regulirana s strani Agencije za energijo. V 

skladu z metodologijo za določitev regulativnega 

okvira se pri regulaciji prihodkov oz. določitvi višine 

priznanih upravičenih stroškov, ki izvirajo iz regulira-

ne dejavnosti in na katere družba s svojim delova-

njem lahko vpliva (nadzorovani stroški delovanja in 

vzdrževanja), upošteva tudi faktor učinkovitosti po-

slovanja družbe, ki je seštevek splošne produktivnosti 

gospodarstva (BDP na zaposlenega) v državi in indi-

vidualne učinkovitosti družbe na podlagi primerjal-

nih analiz podjetij, ki izvajajo enako dejavnost.

Družba ELES je na pobudo Agencije za energijo v 

letih 2018 in 2019 sodelovala v mednarodni pri-

merjalni analizi stroškovne učinkovitosti sistemskih 

operaterjev TCB18 (Transmission Cost Benchmar-

king project 2018), ki jo je pod okriljem Sveta evrop-

skih energetskih regulatorjev (Council of European 

Energy Regulator, CEER) izvedel izvajalec Sumicsid. 

Analiza je obsegala primerjavo poslovanja za obdob-

je 2013–2017 in investicij 46 operaterjev (17 elek-

trooperaterjev in 29 operaterjev prenosnega siste-

ma za zemeljski plin) iz 16 evropskih držav.

Sodelujoči elektrooperaterji: ADMIE (GR), APG 

(AT), AST (LV), Elering (EE), ELES (SI), Energinet.

dk (DK), Fingrid (FI), Litgrid (LT), National Grid ESO 

(UK), REE (ES), REN (PT), SHETL (UK), SP (UK), Sta-

tnett (NO), Svenska Kraftnät (SE), TenneT (NL) in 

TenneT DE (DE).

Model primerjalne analize vključuje celotne stroške 

(OPEX in CAPEX) brez stroškov, povezanih z električ-

no energijo (stroški izgub, stroški izravnave sistema 

in stroški zakupa sistemskih storitev), pri čemer upo-

števa inflacijski indeks HICPOG (Harmonized Inflati-

on Index for overall goods and services), stroški dela 

v OPEX pa so korigirani z indeksom stroškov dela 

PLICI (Price level index for civil engineering) ter ne 

vključujejo stroškov dejavnosti, povezanih z obrato-

vanjem elektroenergetskega sistema in s trgom z 

električno energijo. Končni model upošteva: normi-

rana sredstva prenosnega omrežje, utežena s faktor-

jem rabe zemljišča, skupno inštalirano moč prenos-

nih transformatorjev in dolžino nadzemnih vodov, 

uteženo s številom jeklenih in zateznih stebrov.

Statistična analiza po metodi DEA (angl. Data En-

velopment Analysis) je pokazala, da je povprečna 

učinkovitost v analizo vključenih elektrooperaterjev 

89,8 odstotka, za družbo ELES pa je bila podana 

ocena popolne učinkovitosti, 100 odstotkov (slika 

spodaj v angl.), kar pomeni, da model pri sedanjem 

obsegu izvajanja storitev v primerjavi z drugimi elek-

trooperaterji za družbo ELES ni predlagal prihrankov. 

Družba ELES si bo tudi v prihodnje prizadevala, da 

bo delovala stroškovno učinkovito.

PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH 
EVROPSKIH SISTEMSKIH OPERATERJEV 
PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA 
OMREŽJA (TSO) 

Družba ELES že vrsto let pripravlja primerjalno ana-

lizo poslovanja izbranih evropskih TSO, in sicer letno 

za obdobje zadnjih štirih let (vir podatkov so razpolo-

žljiva letna poročila obravnavanih družb). Na podlagi 

ustreznih kriterijev (organiziranost dejavnosti, obseg 

poslovanja, sosednji EES, razpoložljivost podatkov) 

so določili nabor obravnavanih TSO (člani ENTSO-E), 

ki poleg slovenske družbe ELES vključuje Austrian 

Power Grid AG – APG (Avstrija), ČEPS (Češka), Fingrid 

(Finska), MAVIR (Madžarska), HOPS (Hrvaška), SEPS 

(Slovaška), Swissgrid (Švica) in Terna (Italija).

V analizi se primerja poslovanje družbe ELES z izbra-

nimi TSO v več segmentih. Primerjava tehničnih in 

ekonomskih parametrov daje pregled izbranih abso-

lutnih vrednosti poslovanja – ilustrira obseg poslova-

nja obravnavanih družb. Primerjava potrjuje dejstvo, 

da je družba ELES po obsegu absolutno precej manj-

ša tudi od obravnavanih družb (ELES pri tehničnih 

parametrih v petih primerih – od sedmih parametrov 

– dosega najnižjo vrednost, pri primerjavi ekonom-

skih parametrov pa je družba ELES najmanjša pri pe-

tih od osmih opazovanih postavk).

V nadaljevanju je prikazan del aktualne primerjalne 

analize za obravnavano obdobje 2015–2018, v kate-

rem so vrednosti tehničnih, ekonomskih in ekonom-

sko-tehničnih kazalnikov primerjane na način, da so 

parametri iz prvega dela analize normirani na dolži-

no prenosnega omrežja, preneseno količino električ-

ne energije itd.

Using the base model, we have estimated the 
efficiency level of ELES to be

100 %

The interpretation is that using best practice, 
the benchmarking model estimates that ELES 
is able to provide the same services, i.e. keep 
the present levels of the cost drivers, at 100 % 
of the present total expenditure level. In other 
words, the model suggests a saving potential 
of 0 % or in absolute terms, a savings in total 
comparable expenditure of

0 MEUR
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Tehnični in ekonomski kazalniki

Tehnični kazalniki kažejo, da se družba ELES zelo 

korektno kosa z ostalimi družbami, vključenimi v pri-

merjavo. Pri prenosu električne energije na normi-

rano1 dolžino omrežja dosega najboljši rezultat, pri 

prenosu električne energije na območje oskrbe pa 

zaostaja samo za družbo Swissgrid. Pri vseh drugih 

tehničnih kazalnikih se uvršča v uspešnejšo polovico 

primerjanih družb. Grafični prikaz v nadaljevanju po-

nazarja uvrstitev rezultata posameznega primerja-

nega parametra, ki ga v primerjavi z rezultati drugih 

primerjanih družb dosega ELES za leto 2018 (1 pred-

stavlja najnižjo doseženo vrednost med obravnava-

nimi TSO, 9 pa najvišjo doseženo vrednost).

Iz pregleda ekonomskih kazalnikov je razvidno, da 

dosega družba ELES primerjalno višje vrednosti pri 

kazalnikih stopnje odpisanosti opredmetenih osnov-

nih sredstev, višini investicij na vrednost sredstev in 

koeficientu pokrivanja finančnih odhodkov za obre-

sti. Primerjalno izstopata tudi neto finančni dolg in 

stopnja lastniškosti financiranja, ki nakazuje zago-

tavljanje financiranja poslovanja v polovični meri z 

lastnimi viri sredstev.

Ekonomsko-tehnični kazalniki

Učinkovitost poslovanja družbe ELES je dodatno 

razvidna tudi iz primerjave ekonomsko-tehničnih ka-

zalnikov. V nadaljevanju prikazujemo nekaj izbranih 

kazalnikov, normiranih na preneseno količino elek-

trične energije, in dva, ki podajata primerjavo inve-

sticijske aktivnosti. 

Primerjava poslovnih prihodkov na preneseno elek-

trično energijo izkazuje bolj ali manj prisoten trend 

rasti vrednosti kazalnika v obdobju 2015–2018 pri 

skoraj vseh obravnavanih TSO (izjemi sta ČEPS in 

Swissgrid z občutno nižjo vrednostjo kazalnika v zad-

njih dveh letih). Kazalnik družbe ELES v letu 2018 

je še nekoliko nižji od vrednosti kazalnika obeh prej 

Graf: Uvrstitev družbe ELES z vidika tehničnih 
in ekonomskih kazalnikov za leto 2018
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ki jih je v letu 2018 realizirala družba ELES, so če-

trti najnižji, pri čemer presegajo vrednost kazalnika 

družb ČEPS in Swissgrid le za nekaj odstotnih točk.

omenjenih TSO in minimalno presega vrednost zgolj 

italijanskega TSO. Iz prikazanega sledi, da so stro-

ški storitve prenosa električne energije za slovenske 

uporabnike omrežja razmeroma nizki.
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1 Zaradi razlik v strukturi prenosnega omrežja (različne dolžine po 
posameznih napetostnih nivojih) obravnavanih TSO je podana 
primerjava na t. i. normirano dolžino prenosnega omrežja, ki je 
izračunana: LNORM = L400 kV + a × L220 kV + b × L110 kV, pri 
čemer sta a = 0,29 in b = 0,08 (konstanti določeni na osnovi termične 
obremenitve oziroma prenosne kapacitete 220 kV in 110 kV omrežij 
glede na 400 kV omrežje; vir: K. Bakič, F. Jakl: Povečanje izkoriščenosti 
daljnovodnih naprav z uvedbo nadzora termične obremenljivosti, 
junij 2000).
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Tudi razlika med ustvarjenimi poslovnimi prihodki in 

poslovnimi odhodki na enoto prenesene električne 

energije družbe ELES v celotnem obravnavanem ob-

dobju ostaja najnižja med vsemi primerjanimi TSO 

(še najbolj se je rezultatu slovenskega TSO v zadnjih 

dveh letih približal MAVIR). Ob tem dejstvu in upo-

števanju prikazanega v predhodnih dveh grafih lah-

ko ugotovimo, da družba ELES izvaja svojo dejavnost 

zelo učinkovito.

Pri primerjavi obsega investicij na konično obreme-

nitev omrežja dosega ELES v letu 2018 enega naj 

uspešnejših vrednosti kazalnika v celotnem obrav-

navanem obdobju. Kljub dejstvu, da že tako spada 

med investicijsko bolj dejavne, presega v tem letu 

vrednost hrvaškega TSO za 25 odstotkov in finskega 

za 3,7-krat.

Čeprav je bila družba ELES v letu 2018 z vidika in-

vesticijske aktivnosti najuspešnejša pri primerjavi 

učinkovitosti, merjeni na enoto konične obremenitve 

omrežja, je v naslednjem grafu prikazana tudi pri-

merjava realiziranih investicij na preneseno količino 

električne energije.

Skupna ocena učinkovitosti poslovanja

Glede na predstavljeno dosega družba ELES, kljub 

skromnejši ekonomiji obsega v primerjavi z obrav-

navano skupino TSO na določenih področjih povsem 

primerljive rezultate, saj se uvršča med uspešnejše 

znotraj primerjanega vzorca družb, ki opravljajo de-

javnost prenosa električne energije. Pri posameznih 

merilih izkoriščenosti infrastrukture (prenos električ-

ne energije na normirano dolžino omrežja) in stro-

škovne učinkovitosti (poslovni odhodki na preneseno 

električno energijo) spada med najuspešnejše. Tako 

lahko z gotovostjo zaključimo, da je storitev prenosa 

električne energije v Sloveniji z vidika uporabnikov 

omrežja med najcenejšimi v delu Evrope, v katerem 

posluje obravnavana skupina TSO.
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* Kazalnika za družbo Swissgrid zaradi nerazpoložljivosti podatkov o obsegu investicij ni mogoče izračunati.

* Kazalnika za družbo Swissgrid zaradi nerazpoložljivosti podatkov o obsegu investicij ni mogoče izračunati.
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DOGAJANJE V GOSPODARSKEM OKOLJU (KLJUČNI EKONOMSKI KAZALNIKI)

Kazalnik za RS Slovenijo 2019
napoved 

2020
napoved 

2021
napoved 

2022

BDP (realna rast, %) 2,4 1,5 2,2 2,2

Zaposlenost (rast, %) 2,4 1,1 0,7 0,5

Brezposelnost (stopnja, %) 7,7 7,4 7,1 6,8

Inflacija (%) 1,6 1,7 2,2 2,0

Povprečna bruto plača RS (nominalna rast, %) 4,3 3,8 3,7 4,0

Povprečna bruto plača RS (realna rast, %) 2,7 2,1 1,5 1,9

Produktivnost dela – BDP na zaposlenega (realna rast, %) 0,1 0,4 1,5 1,7

Bruto investicije v osnovna sredstva (realna rast, %) 3,2 -0,1 4,0 6,0

Vir: Pomladanska napoved gibanj 2020, www.umar.gov.si.

Urad za makroekonomske analize in razvoj je lani 

podal 3,4-odstotno realno rast domačega proizvoda 

za leto 2019. Iz letošnje napovedi rasti BDP sledi, da 

je bila dejanska rast v letu 2019 2,4-odstotna, kar je 

manj od lanske napovedi. Pomladanska napoved je 

bila pripravljena v času precejšnjih negotovosti gle-

de nadaljnjega širjenja in trajanja koronavirusa v 

sosednjih državah in Sloveniji. V primeru postopne 

omejitve širjenja virusa in stabilizacije razmer v dru-

gi polovici letošnjega leta bi se gospodarska rast le-

tos upočasnila na okoli odstotek in pol, v prihodnjih 

dveh letih pa bi bila ponovno nekoliko višja. Na le-

tošnjo upočasnitev gospodarske rasti, ki sledi lanski 

opaznejši umiritvi v zadnjem četrtletju, vpliva zlasti 

manjša rast tujega povpraševanja, na katero vedno 

bolj vpliva velika negotovost, povezana s posledica-

mi širitve koronavirusa. Upočasnjuje se tudi rast do-

mače potrošnje. Glede na v celoti nejasne oziroma 

nepredvidljive gospodarske posledice koronavirusa 

ob pripravi tega poročila je realno pričakovati realno 

še nižjo rast gospodarske rasti in tudi potrošnje. 

Epidemija COVID-19, sprejeti ukrepi v Republiki Slo-

veniji in tudi drugje po svetu bodo imeli določene 

vplive tudi na poslovanje ELES v letošnjem letu.

Družba ELES uspešno obvladuje tveganja, povezana 

s COVID-19, glede zaposlenih in delovanje prenos-

nega elektroenergetskega omrežja. Negativni učinki 

se rezultirajo predvsem na področju znižanih prilivov 

in posledično vplivov na čisti poslovni izid.

Glavni izpad prilivov v skupini višini 16,5 milijona EUR 

bo iz nižjih prihodkov od omrežninskih dajatev za 

uporabo prenosnega omrežja porabnikov v Republiki 

Sloveniji. Delimo jih na dve skupini: 

1) zaradi sprejetega ukrepa Agencije za energijo v 

dogovoru z MzI/Vlado RS, da gospodinjski odje-

malci in mali negospodinjski odjemalci v mesecih 

marec do maj 2020 ne plačujejo omrežnine za 

priključno moč. Učinek znaša 8,9 milijona EUR. 

Razlika do 16,5 milijona EUR v višini 7,6 milijona 

EUR je ocena manjšega odjema negospodinjskih 

odjemalcev zaradi padca gospodarske aktivnosti. 

Pri tej oceni so bili pesimistični, lahko, da bo izpad 

prilivov nižji; 

2) drugi največji izpad prilivov načrtujemo pri pri-

hodkih od avkcij za čezmejne prenosne komerci-

alne kapacitete. Razlog je splošni padec porabe 

električne energije v Evropi, še zlasti na območju, 

ki pomembno vpliva na tranzitne komercialne in 

fizične pretoke prek omrežja ELES. V aprilu 2020 

so v družbi ELES razvili nov model za prognozira-

nje teh prihodkov. Zadnji izračuni (22. 5. 2020) 

kažejo, da bo lahko izpad nižji za 2,5 milijona 

EUR. Zaradi nižjih fizičnih pretokov po preno-

snem omrežju ELES bodo nižji tudi prihodki od 

mednarodnega poravnalnega mehanizma ITC v 

višini 2,9 milijona EUR. Če bo prišlo do poveče-

vanja tranzitov, ocenjujemo, da bo izpad nižji za 

1,2 milijona EUR. Za leto 2020 smo imeli plani-

ranih za 1,7 milijona EUR prilivov od dividend in 

deleža iz dobička. Glede na napovedi poslovanja 

za leto 2020 za Talum in Stelkom kot posledica 

negativnih učinkov zaradi COVID-19 teh prilivov 

ne bodo realizirali. Zaradi nižjih prihodkov Stelko-

ma bo družba ELES imela tudi nižje prihodke od 

nereguliranih dejavnosti v višini 0,6 mlijona EUR. 

Izpad prilivov se bo nadomestili z rebalansom inve-

sticij – prenos v prihodnja leta. Na podlagi sprejetih 

ukrepov pričakujemo za 1,5 milijona EUR nižje stro-

ške storitev.

Družba ELES ima za potrebe financiranja investicij 

najeto dolgoročno posojilo pri konzorciju NLB&SID 

v višini 75 milijonov EUR (v celoti nekoriščeno), re-

volving posojilo pri SKB (trenutno nekoriščeno), je v 

fazi zaključnih razgovorov z EIB za najem dolgoroč-

nega posojila v višini do 90 milijonov EUR. Najetje 

dolgoročni posojil je v skladu z Razvojnim načrtom 

prenosnega omrežja 2019–2028, potrjenim s strani 

resornega ministrstva (MzI). Revolving posojilo je 

najeto preventivno, zaradi morebitne nelikvidnosti 

dolžnikov omrežninske dajatve. 

Izpad prilivov v višini 25,1 milijona EUR, ki po vsebi-

ni hkrati predstavlja tudi postavke izkaza poslovnega 

izida, ne bo v celoti vplival na čisti poslovni izid leta 

2020. ELES je regulirana gospodarska družba. Pri prip-

ravi računovodskih izkazov je treba upoštevati določila 

Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira 

in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elek-

trooperaterje. Izpad prihodkov (prilivov) bomo nado-

mestili iz naslova omrežninskih presežkov preteklih let. 

Predhodno opisani negativni učinki bodo tudi vpliva-

li na poslovni izid ELES v letu 2020. Na čisti poslovni 

izid bodo vplival:

1) nižji reguliran donos, ki ga prizna Agencija za 

energijo – v fazi javne obravnave je spremem-

ba omrežninskega akta, ki predvideva znižanje s 

5,26 odstotka na 4,13 odstotka;

2) zaradi rebalansa dinamike investiranja v letu 

2020 bo konec leta nižja vrednost aktiviranih ne-

opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredme-

tenih osnovnih sredstev, od katerih se izračunava 

reguliran donos;

3) drugi vplivi so iz nižjih prihodkov od nereguliranih 

dejavnosti, lastnih storitev (v treh mesecih nismo 

izvajali investicijskih dejavnosti v lastni izvedbi), 

izpada prihodkov od dividend/deležev iz dobička.

Ne glede na negativne učinke, bo dobiček še vedno 

nominalno razmeroma visok, nekaj čez 11,6 mili-

jona EUR, planiran je bil v višini 21,9 milijona EUR. 

To vrednost ocenjujemo kot najnižjo možno. Če bo 

družba ELES uspešna pri izvajanju sprejetih ukrepov, 

se lahko dobiček poveča prek 14 milijonov EUR.

Stanje, novosti in napovedi sprememb v 
regulativnem okolju 

Na regulativnem področju so se poleg rednih de-

javnostih odvijale dejavnosti v zvezi s spremembo 

zakonodaje, in sicer: v prvem četrtletju 2019 je bil v 

obravnavi Zakon o spremembah in dopolnitvah ener-

getskega zakona (EZ-1), v zadnjem četrtletju pa Akt 

o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji 

za določitev regulativnega okvira in metodologiji 

za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. 

Na podlagi danih pripomb družbe ELES tekom teh 

javnih obravnav, danih pripomb v času predhodnih 

javnih obravnav in konec leta 2018 vložene pobu-

de za ustavno presojo akta in EZ-1 so bile uvedene 

tudi nekatere spremembe, ki bodo pozitivno vplivale 

na poslovanje družbe ELES. Agencija za energijo je 

28. 11. 2019 izdala Akt o spremembah in dopolnitvah 

Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira 

in metodologiji za obračunavanje omrežnine za ele-

ktrooperaterje, Uradni list RS, 76/19, 78/19 - popr., 

s katerim je odpravljena omejitev spodbud za brez-

plačno prevzeta sredstva, ki je pred tem veljala le za 

evropska sredstva, in s katerim so priznani tudi stroški 

raziskav in inovacij za kvalificirane projekte, ki so se 

začeli izvajati v regulativnem obdobju 2016–2018.
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Upravljanje s sredstvi je sodoben pristop, ki ga vedno 

več najboljših sistemskih operaterjev pospešeno uva-

ja v družbe in mu tako procesno kot organizacijsko 

daje vedno večji pomen. Družba ELES je pri uvajanju 

upravljanja s sredstvi med vodilnimi. Bistvena novost 

tega pristopa je ustvarjanje vrednosti s sredstvi. Do-

seganje vrednosti s sredstvi v družbi ELES razumemo 

kot uravnoteženje stroškov, tveganj in priložnosti ter 

maksimiranje koristnih učinkov za deležnike. Stra-

tegija področja usmerja vse aktivnosti v doseganje 

ciljev družbe in ustvarjanje vrednosti za naslednje 

deležnike: odjemalce, zakonodajalca, lastnika, re-

gulatorja in druge deležnike v poslovnem okolju. Z 

zaključenim inovativnim projektom diagnostično 

analitskega centra v Tehnološkem središču Beričevo 

so zagotovili ustreznejšo informacijsko podporo od-

ločanju. Tako so tudi dopolnili uvedeni mednarodno 

veljavni model, po katerem izboljšujejo skladnost z 

zahtevami standarda ISO 55000 ter zagotavljajo 

učinkovitejše in bolj pregledno poslovanje v družbi 

ELES. Učinkovito odločanje pri upravljanju s sredstvi 

je ključno za maksimiranje vrednosti za družbo in de-

ležnike v življenjski dobi sredstev.

Projekti skupnega interesa 
Projekti skupnega interesa (PCI) so energetski infra-

strukturni projekti evropskega pomena, ki poleg velike 

pomembnosti s stališča nacionalnega gospodarstva 

predstavljajo ključne projekte za razvoj evropskega 

energetskega omrežja, vzpostavitev notranjega trga 

električne energije in sledenje ciljem evropske ener-

getske politike. Projekte skupnega interesa je Evrop-

ska komisija (EK) prvič opredelila v Uredbi (EU) št. 

347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko 

infrastrukturo, ki določa smernice za pravočasen ra-

zvoj in interoperabilnost prednostnih koridorjev ter 

območij vseevropske energetske infrastrukture. Pro-

jekti skupnega interesa predstavljajo obvezen del 

naložbenih načrtov in desetletnih razvojnih načrtov 

Upravljanje s sredstvi in projekti

omrežij ter najvišjo prednostno nalogo na državni in 

evropski ravni.

Na podlagi Uredbe (EU) št. 347/2013 se seznam 

projektov skupnega interesa sestavi vsaki dve leti. V 

oktobru 2019 so bili na seznam projektov skupnega 

interesa ponovno uvrščeni naslednji projekti družbe 

ELES:

• povezava Žerjavinec (HR)/Heviz (HU)–Cirkovce 

(SI); daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince;

• projekt skupnega interesa Italije in Slovenije za 

povezavo Salgareda (ITA)–Divača–Beričevo (SI); 

HVDC 500 kV Beričevo–Divača–Salgareda;

• projekt SINCRO.GRID s tematskega področja pa-

metnih omrežij.

Projekti skupnega interesa so med drugim upraviče-

ni do finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev 

za študije, dela in projekte s področja pametnih 

omrežij iz sklada Instrument za povezovanje Evro-

pe (IPE). Družba ELES je v letu 2019 podpisala dve 

novi pogodbi o sofinanciranju vlaganj iz sklada IPE, 

in sicer za projekt pametnih omrežij Implementacija 

projekta skupnega interesa SINCRO.GRID – druga 

faza ter projekt Izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cir-

kovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce.

Vzpostavitev diagnostično-
analitskega centra
Med ključnimi nalogami Področja za upravljanje s 

sredstvi in projekti sta uvedba in izvajanje sistema-

tičnih pristopov k učinkovitemu upravljanju fizičnih 

sredstev v njihovi celotni življenjski dobi, skladno s 

BSI (British Standards Institution) standardom PAS 

55:2008 »Asset Management« in pozneje sprejetimi 

standardi ISO serije 55000. Za zagotovitev ustreznih 

orodij za učinkovito izvajanje poslanstva je bil v letu 

2015 v RTP Kleče vzpostavljen diagnostično-analit-

ski center (DAC). V letu 2017 je bila izvedena predaja 

prostorov DAC Kleče Službi za korporativno varnost 

za potrebe varnostno-nadzornega centra in začete 

aktivnosti za vzpostavitev diagnostično-analitskega 

centra v novem Tehnološkem centru (v nadaljevanju: 

TS) ELES Beričevo. 

V letu 2018 je bila izdelana novelirana investicijska 

in projektna dokumentacija, izveden razpis za doba-

vitelja opreme in v mesecu decembru je bila podpi-

sana pogodba za vzpostavitev centra. 

Z začetkom leta 2019 sta se začela gradnja in opre-

mljanje diagnostično-analitskega centra v TS Beriče-

vo. Vzpostavitev je bila končana v drugem četrtletju s 

prehodom v testno obratovanje. Testno okolje sestav-

ljajo moderna komunikacijska platforma, uporabniški 

vmesniki za digitalno obdelavo urejenih in neurejenih 

podatkov, programski sistemi za upravljanje energet-

skih sredstev družbe ELES, tehnologije vizualne ana-

litike, virtualne resničnosti, obogatene resničnosti in 

informacijsko modeliranje infrastrukture. Jeseni 2019 

je začela z DAC operativno razpolagati stalna zased-

ba analitikov, ki je začela  z intenzivnim sodelovanjem 

pri vzpostavljanju širše poslovne in operativne inteli-

gence v družbi. Uradna otvoritev diagnostično analit-

skega centra je bila 18. 11. 2019. Otvoritve so se ude-

ležili strokovna javnost in različne skupine deležnikov. 

Od otvoritve diagnostično analitski center obiščejo 

tudi drugi številni domači in tuji poslovni partnerji, 

strokovna in laična javnost. Diagnostično-analitski 

center je v evropskem prostoru trenutno edinstven in 

soustvarja moderne smernice upravljanja s sredstvi v 

luči dodane vrednosti iz fizičnih sredstev družbe. Dol-

goročno je njegov cilj postati eden izmed digitalnih 

laboratorijev družbe ELES s ključno vlogo pri zagota-

vljanju tehnične agilnosti družbe. 

V sklopu projekta je bil implementiran modul Maxi-

mo Asset Health Insights za uvedbo aplikacijske 

podpore za spremljanje indeksa stanja naprav v IS 

Maximo.
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Družba se nekaj zadnjih let lahko pohvali z dobrimi 

poslovnimi rezultati. V letu 2019 uresničuje strate-

ške cilje iz trenutno veljavnega Dolgoročnega plana 

poslovanja 2016-2020, hkrati pa sledi desetletnemu 

Razvojnemu načrtu prenosnega sistema 2019–2028, 

za katerega je 19. februarja 2019 prejela soglasje 

Ministrstva za infrastrukturo. Večino zastavljenih ci-

ljev je bilo v letu 2019 doseženih ali preseženih, še 

vedno pa ostaja odprta problematika dolgotrajnih 

postopkov izbire najugodnejših ponudnikov po Zako-

nu o javnih naročilih, zato družba beleži odstopanje 

pri investicijskih vlaganjih.

Družba ELES se je v letu 2019 soočala z izzivi priprav 

vseh kapitalih. Ključni so bili naslednji:

• proizvodni: ob zagotavljanju stabilnosti obstoje-

čega prenosnega omrežja fleksibilno odpirati in 

zaključevati razvojne projekte, ki bodo v prihodno-

sti zagotavljali stabilnost in zanesljivost slovenske-

ga prenosnega sistema električne energije;

• človeški: začeti proces pomlajevanja družbe ob 

hkratnem pritisku na zmanjšanje števila zaposle-

nih in višanje produktivnosti;

• družbeni: obvladovati učinek NIMBY (kar vklju-

čuje tudi zahteve po drastičnem znižanju mejnih 

vrednosti elektromagnetnih polj) pri gradnji no-

vih daljnovodov, vzdrževati dialog z regulatorjem, 

ki ščiti interese uporabnikov, in pritiski globalne 

skupnosti glede razogljičenja energetike;

• intelektualni: nadaljevanje in dokumentiranje 

popisa vseh pomembnih izkušenj družbe in ne le 

tistih, ki so že opredeljene v procesnem modelu 

družbe;

• naravni: nadaljevati popis vseh interakcij družbe 

ELES z naravnim okoljem tako na ravni izrabe virov 

kot na ravni vračanja v okolje s koristnimi in neko-

ristnimi ostanki (odpadki);

Poudarki posameznih dejavnosti

• finančni: usklajevati vedno večje zahteve okolja 

glede stroškov, povezanih z dekarbonizacijo in li-

mitiranimi viri s strani Agencije za energijo.

V obdobju 2020–2022 družba načrtuje za približno 

317 milijonov investicij, za katere se bo treba delno 

zadolžiti. Gre za glavne projekte kot so 2x400 kV Cir-

kovce–Pince in RTP Cirkovce, mednarodna projekta 

SINGRO.GRID in NEDO ter gradnja II. faze Tehno-

loškega središča Beričevo. Višina zadolževanja bo 

odvisna predvsem od višine in dinamike črpanja ne-

povratnih sredstev. Leta 2019 je družba del omenje-

nih brezplačnih denarnih sredstev že prejela, in sicer 

aprila 2019 v višini 173,4 tisoč EUR za drugo fazo 

projekta SINCRO.GRID in novembra 2019 v višini 

14,3 milijona EUR brezplačnih denarnih sredstev za 

čezmejni projekt izgradnje omrežja Žerjavinec (Hrva-

ška)–Heviz (Madžarska)–Cirkovce (Slovenija). Druž-

ba je v letu 2019 prejela tudi za 8,7 milijona EUR 

brezplačne opreme v okviru slovensko-japonskega 

partnersta projekta NEDO od tega je bilo za 3,9 mi-

lijona EUR strojne in 4,8 miljiona EUR programske 

opreme.

V letu 2019 je družba prejela še 580,7 tisoč EUR 

nepovratnih denarnih sredstev za EU in druge stro-

škovne projekte, kot so Migrate, FutureFlow, BioEne-

ryTrain, Defender, TDX-ASSIST, Osmose, Interface, 

FlexPlan in Aktivni odjemalec.

TRAJNOSTNO POSLOVANJE – 
PREGLED PO KAPITALIH

V nadaljevanju predstavljeni:

• pomen vsakega od šestih kapitalov za njihovo de-

lovanje in poslovanje; 

• povezanost kapitalov s pomembnejšimi tveganji, 

ki jih upravljajo, in s strateškimi izzivi ter

• bistvene dejavnosti in rezultati, ki so jih s plemeni-

tenjem vhodnih kapitalov dosegli v letu 2018.
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PROIZVODNI  
KAPITAL

STRATEŠKI IZZIVI

SI1: splošna elektrifikacija življenja

SI2: digitalizacija

SI3: kibernetska varnost

SI4: obvladovanje elektroenergetskega sistema v decentraliziranem 
okolju

SI5: izziv novih sistemskih storitev

SI6: razogljičenje

SI7: vzdržna cena prenosa električne energije

SI9: poživljanje oziroma pomlajevanje družbe

SI10: NIMBY

SI13: poslovna odličnost

Največ stratreških izzivov se za ELES razumljivo veže 

na proizvodni kapital. Primerjava rezultatov WEC Issu-

es Monitor 2020 kaže, da vidijo slovenski energetiki 

v letu 2019 največji izziv še naprej v usklajevanju s 

kohezijo EU, vendar tudi v tehnologiji, digitalizaciji in 

podnebnih spremembah. Prednostne naloge ostajajo 

učinkovitost, obnovljivi viri energije in digitalizacija. 

V okviru proizvodnega kapitala se obravnavajo objek-

ti, naprave, orodja in tehnologije, ki so na voljo za 

opravljanje dejavnosti: elektroenergetska infrastruk-

tura, programska oprema in informacijsko-komuni-

kacijske tehnologije, vključno z opremo za nadzor in 

krmiljenje naprav. Proizvodni kapital je aktiviran za:

• zanesljiv in učinkovit prenos električne energije 

(daljnovodi, postaje, stikališča, transformatorji, 

optično omrežje, sistem za podporo vzdrževanju, 

čezmejne povezave), 

• obratovanje EES (infrastruktura za nadzor in krmi-

ljenje naprav) ter 

• načrtovanje in izvajanje strateških inovacij v EES 

Slovenije ter širšem evropskem in globalnem elek-

troenergetskem prostoru.

Proizvodni kapital za prenos EE 
Skupna sistemska dolžina daljnovodov družbe ELES 

je 2.923 km, od tega je 30 km kablovodov. V omrež-

ju ima družba ELES 51 postaj, od tega 39 razdelilno 

transformatorskih postaj (RTP), eno razdelilno po-

stajo (RP), eno transformatorsko postajo (TP), dve 

elektro napajalni postaji (ENP) in osem 110 kV stika-

lišč v HE/ČHE/TE. Skupna moč energetskih transfor-

matorjev, katerih vloga je transformacija električne 

energije med napetostnimi nivoji 110 kV, 220 kV in 

400 kV, je 5.133 MVA, moč prečnega transformator-

ja, katerega vloga je regulacija pretokov električne 

energije v določenih daljnovodih, pa je 1.200 MVA. 

Skupna moč energetskih in prečnega transforma-

torja je 6.333 MVA. Optično omrežje družbe ELES je 

dolgo 1.717,9 km.

Proizvodni kapital za obratovanje 
EES
• Dobre povezave EES Slovenije s sosednjimi drža-

vami za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmo-

gljivosti, in sicer: 

 − z Avstrijo (dva 400 kV DV sistema in 220 kV DV), 

 − Italijo (400 kV in 220 kV DV), 

 − Hrvaško (trije 400 kV, dva 220 kV in trije  

110 kV DV),

• infrastruktura za nadzor in krmiljenje naprav EES.

Proizvodni kapital za načrtovanje 
in izvajanje strateških inovacij 
• Obstoječa fizična oprema, 

• programska in IKT infrastruktura družbe ELES.

Ker je proizvodni kapital družbe ELES močno razčlenjen, 
so ključni kazalniki navedeni po posameznih področjih 
proizvodnega kapitala.

Strateške usmeritve/Strateški 
izzivi družbe ELES

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI IN STRATEŠKIMI 
IZZIVI 

Ključna tveganja in 
priložnosti

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI, TVEGANJI IN 
PRILOŽNOSTMI 
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Ključni kazalniki

Kazalnik preseganja maksimalnih dopustnih vred-

nosti napetosti pove število ur, v katerih je bila pre-

sežena maksimalna dopustna vrednost napetosti. 

Maksimalna dopustna napetost je 420 kV in 245 kV. 

Zaradi slabih napetostnih razmer (do leta 2014) so 

bili sprejeti ustrezni obratovalni ukrepi, ki so od leta 

2015 precej znižali vrednosti kazalnika. V letu 2014 so 

bile visoke napetosti predvsem posledica žledoloma, 

medtem ko gre izboljšanje napetostnih razmer po 

letu 2014 pripisati večjemu regulacijskemu obsegu 

zaradi začetka obratovanja TEŠ 6. V preteklem letu 

zabeleženo manjše povišanje preseganja dopustnih 

vrednosti napetosti, ki so pretežno posledica znižanja 

komercialnega pretoka na italijanski meji, posledično 

pa tudi fizičnega pretoka za okvirno 30 odstotkov.

Kazalnik nedobavljene energije (ENS) prikazuje 

energijo, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi 

prišlo do prekinitve napajanja iz VN sistema. V letu 

2019 je kazalnik znašal 0,0012 odstotka. Kazalnik v 

letu 2019 je presegel ciljno vrednost iz DSP 2016–

2020, ki znaša manj kot 0,01 odstotka. 

Kazalnik količine prenesene električne energije na 

normirano dolžino prenosnega omrežja prikazuje 

preneseno električno energijo, prevzeto iz prenosne-

ga omrežja (poraba v Sloveniji in oddaja v tujino), na 

normirano dolžino omrežja. V letu 2019 je bilo pre-

neseno 24.352 MWh na nominalno dolžino omrežja, 

kar je za 56 odstotkov več od ciljne vrednosti iz DSP 

2016–2020, ki znaša 15.654 MWh na nominalno 

dolžino omrežja 918,229 km.

Kazalnik, ki prikazuje delež izgub pri prenosu ele-

ktrične energije, vključujoč delež izgub na mejnih 

daljnovodih (prenesena električna energija, prevzeta 

iz prenosnega omrežja in porabljena v Sloveniji oz. 

oddana v tujino), je v letu 2019 znašal 1,60 odstot-

Kazalnik/leto Real. 2019
% doseganja 

ciljnih vrednosti

Preseganje dopustnih napetosti v urah  
(400 kV = 425 kV, 220 kV = 245 kV)

412 188

Nedobavljena energija zaradi izpada elementov prenosnega 
omrežja v %

0,0012 842

Količina prenesene električne energije na normirano dolžino 
prenosnega omrežja v MWh/km

24.352 156

Delež izgub pri prenosu električne energije v % 1,60 96

Razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznimi TSO 
(APG, TERNA, HOPS) v %

- Smer Avstrija–RS 90 90

- Smer Hrvaška–RS 100 111

- Smer RS–Italija 94 99

Ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe 
delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS v %

99,9930 100

Opomba:

-  Povprečje brez Terne, saj ni podatka o izgubah pri prenosu.

-  Podatki za ciljne vrednosti TSO-jev so izračunani na podatkih za leto 2017.

- Normirana dolžina (ELES): LNORM = L400 kV + a * L220 kV + b * L110 kV; c a=0,29, b=0,08.

ka. Delež izgub pri prenosu električne energije je bil 

nekoliko večji od ciljne vrednosti iz DSP 2016–2020, 

ki znaša 1,54 odstotka.

Kazalnik razpoložljivega NTC glede na dogovorje-

ni NTC s posameznimi TSO pove, koliko odstotkov 

načrtovanih prenosnih zmogljivosti je bilo dejansko 

razpoložljivih in ponujenih na trg na posamezni meji 

in smeri. V smeri Hrvaška–Slovenija znaša kazalnik 

za leto 2019 100 odstotkov, kar pomeni, da so bile 

načrtovane količine dejansko ponujene. V smeri 

Slovenija–Italija kazalnik za leto 2019 znaša 94 od-

stotkov, kar je posledica v povprečju nižjih vrednosti 

ponujenega NTC po končnem D-2 izračunu NTC v 

primerjavi s predvidenim NTC, ki je določen vnaprej 

za celotno leto. V smeri Avstrija–Slovenija kazalnik za 

leto 2019 znaša 90 odstotkov. Razlog za vidno boljši 

rezultat je posledica ločitve nemškega in avstrijske-

ga območja trgovanja (kar velja od 1. 10. 2018), s 

čimer se je omejevanje v večini mesecev premaknilo 

na novo mejo, omejevanje v smeri Avstrija–Slove-

nija pa se je zelo zmanjšalo. V primerjavi s ciljnimi 

vrednostmi v letu 2019 v smeri Avstrija–Slovenija 

in smeri Slovenija–Italija kazalnik ne dosega ciljne 

vrednosti, medtem ko v smeri Hrvaška–Slovenija pre-

sega ciljni vrednosti.

Kazalnik, ki govori o ustreznem zagotavljanju raz-

položljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja 

prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike 

Slovenije, je v letu 2019 znašal 99,993 odstotka in 

je bil na ravni ciljne vrednosti iz DSP 2016–2020 za 

leto 2019. Kazalnik upošteva izpade na vsakem iz-

med dveh telekomunikacijskih omrežij. Dejanska raz-

položljivost zvez za vodenje je bila 100-odstotna, ker 

se vodenje sistema zagotavlja prek dveh neodvisnih 

telekomunikacijskih omrežij, IPMPLS in SDH.
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Cilj našega delovanja je, da elektroenergetski sis-

tem v Sloveniji deluje varno in zanesljivo. Nalogo, 

izpolnjujejo:

• z vzdrževanjem ravnovesja med proizvodnjo in 

prevzemom električne energije;

• z izvajanjem sistemskih storitev;

• v sodelovanju s centri vodenja v tujini.

Spajanje trgov
19. 11. 2019 ob 22.00 je družba ELES skupaj z ener-

getsko borzo BSP slovenski trg z električno ener-

gijo prek slovensko-avstrijske in slovensko-hrvaške 

meje priključila v vseevropsko rešitev spajanja trgov 

na segmentu trgovanja znotraj dneva s pomočjo 

rešitve XBID. V priključitvi so poleg Slovenije sode-

lovale tudi borze in sistemski operaterji iz Poljske, Če-

ške, Madžarske, Hrvaške, Romunije in Bolgarije.

Tako je slovenski trg z električno energijo postal 

del vseevropske rešitve, v okviru katere lahko doba-

vitelji električne energije na enostaven način trguje-

jo z energijo v celotni Evropski uniji, od Norveške do 

Bolgarije na eni strani in od Portugalske do baltskih 

držav na drugi. S tem je slovenski trg z električno 

energijo v omenjenem segmentu postal del vse-

evropskega trga, v okviru katerega se je od sredine 

leta 2018 sklenilo prek 20 milijonov poslov, dnevno 

pa se sklene tudi več kot 110.000 poslov. 

Dobaviteljem in trgovskim podjetjem je v vsakem 

trenutku, v okviru prostih čezmejnih prenosnih 

zmogljivosti, na voljo celotna likvidnost omenje-

nih trgov. S tem so skupaj s partnerji poskrbeli za 

bistveno izboljšanje likvidnosti tega segmenta 

trga v Sloveniji. Z rastjo deleža proizvodnje iz ob-

novljivih virov v evropskem prostoru predstavlja 

rešitev pomemben dejavnik integracije fleksibilne 

proizvodnje v prenosna omrežja sistemskih opera-

terjev, hkrati pa z minimalno prodajno oz. nakupno 

količino 0,1  MW in uvedbo 15-minutnih produktov 

za čezmejno trgovanje pomeni še dodatno spodbu-

do za vključitev manjših akterjev na trg z električno 

energijo. Pomembno je poudariti, da je družba ELES 

zaključila implementacijo več kot triletnega pro-

jekta, v okviru katerega je bilo izvedenih na desetine 

fizičnih sestankov, več sto telekonferenc in množica 

bilateralnih aktivnosti tako interno kot tudi z zuna-

njimi deležniki.

Z vidika razvoja trga z električno energijo gre za 

enega največjih dosežkov družbe ELES v zadnjih 

10 letih.

Ob prehodu v operativno fazo projekta je treba vzpo-

staviti pomembno odgovornost družbe ELES, da tudi 

v prihodnje zagotovi maksimalno zanesljivost de-

lovanja vseh potrebnih sistemov. Skupen evropski 

mehanizem je namreč močan samo toliko, kolikor 

je močan njegov najšibkejši člen. Glede na tranzitno 

naravo slovenskega trga z električno energijo je od-

govornost družbe ELES do vseh tujih partnerjev še 

toliko večja.

Kakovost prenosa električne 
energije
Obratovanje znotraj dovoljenih vrednosti električnih 

veličin celotnega elektroenergetskega sistema (EES) 

je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ka-

kovost prenosa električne energije, ki jo opredeljuje 

slovenski standard SIST EN 50160. To se zagotavlja 

z ustrezno infrastrukturo za nadzor in s krmiljenjem 

naprav EES ter z zadostnimi viri za ukrepanje v kri-

Zanesljivo obratovanje sistema Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2019 
do leta 2028

Slovenije, ki so prednostno razvrščene. Med njimi 

so najpomembnejše:

• izgradnja dvosistemskega daljnovoda 2 x 400 kV 

Cirkovce–Pince, vključno z novo 400 kV RTP Cir-

kovce;

• izvedba mednarodnega projekta SINCRO.GRID 

s podprojekti (vgradnja kompenzacijskih naprav 

v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce, vgradnja ba-

terijskih hranilnikov električne energije v RTP Ok-

roglo in RTP Pekre, vpeljava DTR tehnologije in 

vzpostavitev);

• izvedba mednarodnega projekta NEDO;

• izgradnja dvosistemskega daljnovoda 2 x 220 kV 

Zagrad–Ravne, prav tako z 220/110 kV RTP Ravne;

• dokončanje daljnovoda 2 x 110 kV Divača–Gori-

ce skozi naselje Renče;

• izgradnja kablovoda 110 kV Koper–Izola–Lucija;

• izgradnja povezovalnega daljnovoda za vključi-

tev HE Mokrice;

• izvedba 2. faze Tehnološkega središča ELES Be-

ričevo.

Skladno s slovensko zakonodajo družba ELES vsaki 

dve leti pripravi nov razvojni načrt. Gre za strateški 

dokument družbe, v katerem je opredeljena glavna 

infrastruktura, ki jo je treba v prihajajočem dese-

tletnem obdobju zgraditi ali posodobiti, če želijo 

odjemalcem tudi v prihodnje zagotavljati zaneslji-

vo, kakovostno in varno oskrbo z električno ener-

gijo. Aktualni razvojni načrt je bil v pripravi skozi 

celotno lansko leto in ga je februarja 2019 potrdilo 

Ministrstvo za infrastrukturo. Pri njegovi izdelavi so 

sodelovala vsa področja družbe ELES v sodelovanju 

z zunanjimi industrijskimi in raziskovalnimi institu-

cijami.

Načrtovanje postaja vse bolj kompleksno in se od-

mika od ustaljenih smernic, pri tem pa prihod novih 

tehnologij, predvsem pa težje obvladljivih obnovlji-

vih virov električne energije in nezaželenost ener-

getske infrastrukture v prostoru, povečujejo nego-

tovosti pri načrtovanju. Družba ELES zato uvaja 

nove načrtovalske pristope z uporabo najnovejših 

pristopov, pri čemer v ospredje stopa tudi čedalje 

večja ekološka ozaveščenost družbe ELES, ki pri 

načrtovanih investicijah vedno sledi cilju zmanj-

ševanja dodatnega vpliva na okolje. Načrtovanje 

seveda vedno sledi temeljnemu cilju optimiranja 

stroškov ob maksimiranju prihodkov.

Družba ELES pri izdelavi razvojnega načrta upo-

števa vse vidike razvoja proizvodnega kapitala. S 

projekti, ki so se med izdelavo razvojnega načrta 

izkazali za najbolj koristne za Slovenijo, se je v pre-

teklosti že potegoval na mednarodnih evropskih 

razpisih. Z upoštevanjem načela dobrega gospo-

darjenja in omenjenih meril je za prihajajoče de-

setletno obdobje pripravljen nabor novih in obno-

vitvenih investicij v elektroenergetskem sistemu 
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tičnih stanjih. Pomembna sta tudi vzpostavitev ka-

kovostne komunikacije in sodelovanje z lastniki vseh 

delov EES, kar evropska in slovenska zakonodaja do-

ločata s pogodbami, sporazumi, obratovalnimi navo-

dili itd.

Iz podatkov stalnega monitoringa kakovosti napeto-

sti v prenosnem omrežju (PO) je mogoče razbrati, da 

je v povprečju napetost na PO razmeroma kakovo-

stna v vseh parametrih kakovosti z izjemo vrednosti 

flikerja (fliker je zaznavni pojav, ki je posledica niha-

nja amplitude napetosti v določenem frekvenčnem 

območju, in nastopi zaradi delovanja nelinearnih 

porabnikov), ki je na nekaterih merilnih točkah pre-

sežen praktično skozi celotno leto. Povišan nivo fli-

kerja se pojavlja na treh območjih, kjer se nahajajo 

veliki odjemalci (elektro obločne peči), katerih po-

rabniki prevzemajo neenakomeren tok induktivnega 

značaja, in sicer na celotnem območju Gorenjske, 

na območju Koroške in z nekoliko manjšim vplivom 

v okolici Celja.

Poleg tega ima družba ELES, skladno s Sistemskimi 

obratovalnimi navodili za prenosni sistem (SONPO), 

določeno skupno največje dovoljeno število krat-

kotrajnih prekinitev (krajših od treh minut) ter skup-

no trajanje dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh 

minut) na posamezno prevzemno-predajno mesto v 

posameznem letu. Pri obravnavi prekinitev so zajete 

le prekinitve, ki so posledica lastnih vzrokov. Skladno 

z zakonodajo je tako za vsako prevzemno-predajno 

mesto dovoljena le ena kratkotrajna prekinitev, med-

tem ko je skupno dovoljeno trajanje dolgotrajnih 

prekinitev 150 minut.

V letu 2019 zaradi lastnih vzrokov ni bila zabeležena 

kratkotrajna prekinitev, medtem ko so bile zabeleže-

ne tri dolgotrajne prekinitve na treh prevzemno-pre-

dajnih mestih. Zaradi pretrganja faznega vodnika 

na 110 kV DV Hudo–Kočevje je prišlo do prekinitev 

napajanja po 110 kV povezavah (posledično je prišlo 

do prekinitev napajanja v RTP (Kočevje, Ribnica in 
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Graf: Trajanje dolgotrajnih prekinitev  
(lastni vzrok)

Grosuplje). Spodnji graf prikazuje skupni in dopust-

ni čas dolgotrajnih prekinitev na posamezno prev-

zemno-predajno mesto. Predstavljene vrednosti so 

torej znotraj meja, določenih z zakonodajo.

Prevzem in oddaja električne 
energije
Skupna oddaja električne energije proizvajalcev 

v prenosno omrežje je v letu 2019 znašala 13.697 

GWh, kar je 256 GWh manj kot leta 2018. Oddaja 

električne energije hidroelektrarn (HE) je bila nižja v 

primerjavi s preteklim letom, kar gre pripisati pred-

vsem ugodni hidrologiji v letu 2018. V prenosno 

omrežje so HE oddale 4.225 GWh električne energi-

je, kar je 197 GWh manj kot v letu 2018. Termoelek-

trarne (TE) so oddale 3.946 GWh oziroma 103 GWh 

manj kot leta 2018, nuklearna elektrarna (NE) pa je 

v prenosno omrežje zaradi načrtovanega letnega re-

monta v oktobru oddala 5.526 GWh električne ener-

gije, kar je 43 GWh več kot leta 2018.

2018 39 %

29 %

32 %

2019 40 %

29 %

31 %

Opomba:
* Upoštevan je 100-odstotni delež NEK.
** Z upoštevano proizvodnjo OVE in SPTE (do leta 2015).

V zadnjih desetih letih se je struktura oddaje električ-

ne energije v prenosno omrežje nekoliko spremenila. 

Zaradi izgradnje dodatnih elektrarn na spodnji Savi 

in ugodnih hidrologij se je povečevala oddaja HE, 

medtem ko se je oddaja TE v zadnjih letih nekoliko 

zmanjšala.

Kot običajno, je tudi v letu 2019 največji delež k 

skupni oddaji električne energije prispevala Nuk-

learna elektrarna Krško (ob upoštevanju 100-od-

stotnega deleža proizvodnje NEK), in sicer približno 

40 odstotkov. Sledijo ji HE, ki so prispevale okoli 31 

odstotkov, in TE, ki so prispevale 29 odstokov celotne 

oddaje električne energije.
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Graf: Oddaja električne energije v prenosno omrežje med letoma 2010 in 2019
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Graf: Struktura oddaje električne energije v prenosno omrežje v letih 2019 in 2018 
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V letu 2019 je skupni prevzem energije iz prenos-

nega omrežja brez izgub znašal 13.021 GWh, od 

tega prevzem električne energije neposrednih od-

jemalcev 1.855 GWh, distribucije 10.894 GWh in 

prevzem črpalne hidroelektrarne (ČHE) za potrebe 

črpanja 272 GWh. Glede na leto 2018 je bil prevzem 

manjši za približno 1,5 odstotka.
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Graf: Oddaja električne energije v prenosno omrežje v letu 2019 po mesecih
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Opomba:
* Upoštevan je 100-odstotni delež NEK.
** Z upoštevano proizvodnjo OVE in SPTE (do leta 2015).
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Graf: Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja med letoma 2010 in 2019
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V zadnjih petih letih se trend prevzema električne energije iz prenosnega omrežja ni bistveno spremenil.

Zgornji graf prikazuje mesečni prevzem električne 

energije iz prenosnega omrežja, ločen na prevzem 

neposrednih odjemalcev, distribucijskih podjetij in 

črpalne hidroelektrarne. Največji delež v prevzemu 

imajo distribucijska podjetja, njihov delež je v pov-

prečju 84 odstotkov. V letu 2019 je bil povprečen 

mesečni prevzem električne energije iz prenosne-

ga omrežja približno 1.085 MWh. 

V januarju je bil prevzem električne energije približno 

14 odstotkov višji od povprečnega mesečnega, kar je 

treba pripisati predvsem izjemno hladnemu obdobju 

v opazovanem mesecu. 

Desetletno povprečje kaže, da se višina prevzema 
električne energije spreminja brez izrazitega trenda 
in je po gospodarski krizi in okrevanju trga ter po za-
četku komercialnega obratovanja ČHE Avče dokaj 

konstantna. Višina prevzema se je v letu 2019 v pri-
merjavi z letom 2009 zvišala za približno 16 odstot-
kov, in sicer z 11.206 GWh na 13.021 GWh.

Graf: Struktura prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v letih 2019 in 2018 
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Iz grafa je razvidna dinamika oddaje in prevzema 

električne energije iz tujine v obdobju med letoma 

2010 in 2019. V letu 2010 sta se kumulativna od-

daja in prevzem električne energije iz tujine močno 

povečala. Po začetku obratovanja prečnega trans-

formatorja v letu 2010 so se pretoki nekoliko zmanj-

šali. V letu 2019 je tako oddaja v tujino znašala 

9.340 GWh in prevzem iz tujine 9.021 GWh.
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Graf: Oddaja in prevzem električne energije iz tujine med letoma 2010 in 2019
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Opomba:
*  Pretok na mejni virtualni merilni točki.

Pri interpretaciji podatkov je na prvi pogled videti, 

da ima Slovenija viške električne energije, saj je bila 

oddaja za 319 GWh višja od prevzema. V resnici ni 

tako, saj je treba upoštevati, da je slovenski delež 

proizvedene električne energije iz NEK le 50-odsto-

ten. Ob upoštevanju tega dejstva je treba zaključiti, 

da je Slovenija prevzela za približno 2.445 GWh 

več energije, kot je je oddala, kar je tudi delež slo-

venskega primanjkljaja električne energije.

Shema: Fizični pretoki električne energije s sosednjimi EES v letu 2019

Graf: Struktura oddaje in prevzema električne energije iz tujine v letih 2019 in 2018

Oddaja v tujino*

Prevzem iz tujine*
2019 51 %49 % 2018 51 %49 %

Opomba:
*  Pretok na mejni virtualni merilni točki.

Opomba:
*  Oddaja v tujino: 9.339,8 GWh
**  Prevzem iz tujine: 9.021,3 GWh
Upoštevane so izračunane mejne virtualne točke.
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Konična obremenitev je v letu 2019 dosegla 

2.198 MW in je bila za približno odstotek nižja od 

konice v letu 2018, ko je ta z 2.228 MW dosegla re-

kordno vrednost. V preteklem letu je konična obre-

menitev nastopila 23. januarja predvsem zaradi niz-

kih temperatur.
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Graf: Konične obremenitve prenosnega omrežja med letoma 2010 in 2019
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Najvišji dnevni prevzem električne energije iz pre-

nosnega omrežja (44.696 MWh) je nastopil dne 23. 

januarja, kar sovpada s hladnim obdobjem in rah-

lim sneženjem, ki je Slovenijo zajelo konec januarja 

2019. Najnižji dnevni prevzem je nastopil 2. maja in 

je znašal 23.543 MWh. Najnižji prevzem sovpada s 

prvomajskimi prazniki, ko ima del industrije kolektiv-

ne dopuste.

Analiza prezasedenosti (pravice 
do uporabe ČPZ)
Za sistemske operaterje po vsej Evropi sta tudi v letu 

2019 med ključnimi izzivi ostala integracija obno-

vljivih virov v elektroenergetske sisteme in s tem 

povezano omejevanje posledic na zmožnost čezmej-

nega trgovanja z električno energijo ter nenazadnje 

razvoj množice metodologij, ki bi med države članice 

EU pravično razdelile breme tega procesa.

Leto 2019 je bilo v marsičem zelo podobno letu 

2017 in pomeni nadaljevanje trenda preteklih let 

(z izjemo 2018). Nadaljuje se trend vse pogostejših 

komercialnih tokov v smeri JV Evrope. Posledično z 

vidika slovenskega EES ostajajo ključne smeri AT–

SI, SI–HR in vse bolj tudi IT–SI. Uvoz iz Italije je v 

letu 2019 dosegel kar 50 odstotkov izvoza v Itali-

jo. Še pred nekaj leti je bil ta delež praktično zane-

marljiv. V letu 2019 so neto prenosne zmogljivosti 

(NTC) v smeri Avstrija–Slovenija v povprečju znaša-

le 855 MW, kar je 23 odstotkov več kot v letu 2018. 

Tak dvig je treba večinoma pripisati razdelitvi prej 

enotnega nemško-avstrijskega trga na dva dela in s 

tem izboljšanje obratovalne situacije v avstrijskem 

prenosnem omrežju. V smeri Slovenija–Italija se je 

povprečna višina NTC v primerjavi z letom 2018 zvi-

šala za dobrih 6 odstotkov in je znašala 573 MW. 

Povečanje je treba pripisati predvsem novim po-

stopkom izračuna prenosnih zmogljivosti, ki omo-

gočajo izračune bližje realnemu času. Vrednosti na 

hrvaški meji so ostale na praktično identični ravni 

kot v letu 2018. 

Z vidika dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmo-

gljivosti kot ključni dosežek šteje dejstvo, da je leto 

2019 minilo brez resnejših incidentov. 

Analiza sistemskih storitev in izravnave sistema: 

Za potrebe izvajanja sekundarne regulacije frekven-

ce je imela družba ELES tudi v letu 2019 zakupljen 

obseg rezerve delovne moči v višini ±60 MW.

V letu 2019 je družba ELES tako za potrebe izravnave 

sistema aktivirala 170,7 GWh energije v pozitivno in 

285,3 GWh v negativno smer, kar je absolutno gle-

dano 3,6 odstotka manj kot v letu 2018. 

Družba ELES mora zagotavljati +553 MW pozitivne 

in -185 MW negativne rezerve za terciarno regulaci-

jo frekvence. 

Kljub manjšemu obsegu potrebne rezerve glede na 

sporazum med člani bloka SHB (Slovenija, Hrvaška, 

Bosna in Hercegovina) je družba ELES na podlagi 

analize tveganj sprejela odločitev, da v letu 2019 

dimenzionira svojo potrebo po terciarni rezervi v po-

zitivni smeri +250 MW in v negativni smeri -71 MW. 

Večji del te rezerve (+178 MW) je družba zakupila 

že v letu 2018, in sicer dolgoročno do leta 2023. Na 

letni ravni je uspela zakupiti +52 MW pozitivne in 

-71  MW negativne rezerve, medtem ko je preosta-

nek +20 MW.

Nižje potrebe po izravnavi sistema so se najbolj oči-

tno odrazile pri nakupu energije na izravnalnem trgu, 

kjer so se količine glede na leto 2018 absolutno zni-

žale za dobrih 8 odstotkov, in sicer je bilo v letu 2018 

nakupov in prodaj skupaj kar za 170,9 GWh, v letu 

2019 pa samo še 156 GWh. 

Podoben trend je bilo mogoče zaznati tudi pri izme-

njavi energije prek mehanizma izravnave nenamer-

nih odstopanj (IN), kjer je bilo v primerjavi z letom 

2018 aktiviranih 7 odstotkov manj energije (149,4 

GWh v letu 2018 in 139 GWh v letu 2019). To je tre-

ba pripisati dejstvu, da je bilo za tovrstno izmenjavo 

na voljo manj prenosnih zmogljivosti v smeri AT–SI, 

ki so bile porabljene že v okviru dolgo- in kratkoroč-

nega trgovanja na trgu z električno energijo. 

Konična obremenitev je maksimalno urno povprečje 

obremenitev (brez upoštevanja izgub), ki nastopi v 

obravnavanem letu. V zadnjih desetih letih se vred-

nost konične obremenitve ni bistveno spremenila. 

V letih 2013, 2016 in 2019 se beleži negativen trend 

koničnih obremenitev, medtem ko je med letoma 

2010 in 2012 ter v letih po 2014, z izjemo leta 2016, 

mogoče zaznati pozitiven trend. 

Konične obremenitve se pojavljajo v zimskih mese-

cih, ure nastopov konic pa so se po letu 1997 s po-

poldanskih ur prenesle na večerne ure, medtem ko je 

bila konica v letu 2018 in 2019 ponovno dosežena v 

popoldanskih urah.
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Graf: Najvišji in najnižji prevzem električne energije iz prenosnega omrežja v letu 2019
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Graf: Potek finančne dobrobiti in količin izravnave sistema
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Dobrobit

Vzdrževanje, graditev in posodabljanje elektroe-

nergetskega omrežja Slovenije so pomembne de-

javnosti družbe ELES, saj prek njih sledijo pokriva-

nju naraščajočih potreb po električni energiji ter 

zagotavljanju njenega varnega in učinkovitega 

prenosa. Ekipe vzdrževalcev na terenu skrbijo za 

brezhibno stanje obstoječih povezav in za hitro od-

pravo havarij.

INVESTICIJSKA VLAGANJA

Načrt razvoja prenosnega omrežja je pripravljen 

skladno s Politiko učinkovitega upravljanja s sredstvi, 

ki jo je družba ELES sprejela in začela izvajati leta 

2013. Načine učinkovitega upravljanja s sredstvi po 

standardu ISO 55000 in britanskem standardu PAS 

55 so vključili tudi v sistem kakovosti ISO 9001. 

Načrt razvoja je prilagojen vsem opredeljenim stra-

teškim izzivom in ciljem družbe ELES.

V letu 2019 je bilo za investicijska vlaganja na-

menjenih 73,0 milijona EUR, kar je 19 odstotkov 

manj, kot je bilo načrtovano.

Za nove investicije je družba ELES namenila 61,8 mi-

lijona EUR, za obnove oziroma rekonstrukcije 7,0 mi-

lijona EUR sredstev in za male investicije 4,1 milijona 

EUR. Več o vlaganjih v opredmetena in neopredme-

tena osnovna sredstva je razkrito v poglavju Raču-

novodsko poročilo/Razkritja postavk bilance stanja.

Graf: Investicijska vlaganja med letoma 2010 in 2019 po vrstah (v mio EUR)
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Manjše količine aktivirane energije niso rezultirale v 

nižjih stroških. To je treba pripisati višjim stroškom iz 

aktivirane energije sekundarne regulacije in pa splo-

šnemu dvigu cen na trgih z električno energijo. Če so 

stroški v letu 2018 znašali 4,3 milijona EUR, so v letu 

2019 narasli na skoraj 7 milijonov EUR.

Družba ELES je že vse od leta 2013 izjemno uspeš-

no sodelovala v kooperaciji sistemskih operaterjev, 

ki omogoča izmenjavo t. i. nenamernih odstopanj. 

Kooperacija je bolj znana pod imenom INC. INC je 

stroške izravnave za bilančne skupine v Sloveniji v 

vseh letih svojega delovanja znižal za kar 29,3 milijo-

na EUR. S 1. 2. 2019 pa je nastopilo novo poglavje, 

in sicer se je družba ELES priključila ciljnemu modelu/

projektu za izmenjavo nenamernih odstopanj, bolj 

znanim pod imenom IGCC. Tako je družba ELES ope-

rativno že predčasno izpolnil zahteve Uredbe Komisi-

je (EU) 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo 

električne energije.

Graf prikazuje potek finančne dobrobiti in količin 

izravnave sistema, doseženih s pomočjo delovanja 

mehanizma IN in sekundarne regulacije po tednih 

za leto 2019. Kot lahko vidimo, je mehanizem IN v 

veliki meri dopolnjeval izravnavo sistema in zmanj-

ševal potrebe po aktivaciji sekundarne regulacije, ki 

je bila zaradi dolgih pozicij bilančnih skupin večji del 

leta izrazitejša v negativni smeri, hkrati pa so bile v 

tistih trenutkih redkeje zasedene prenosne zmoglji-

vosti za izvoz iz Slovenije v Avstrijo in na Hrvaško.

45,2

67,9

46,2

37,9 37,3

49,5

73,0

37,5
34,6

45,5
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 Opomba: 
* V realizaciji 2019 je vključen tudi brezplačen prevzem opreme v višini 8,7 milijona EUR (I-592).

Do neizpolnitve plana prihaja zaradi naknadne 

spremembe obsega izvedbe, kasnitev projektne do-

kumentacije, upravnih in drugih dovoljenj, zaradi 

problematike s civilnimi iniciativami, kasnitve do-

baviteljev/izvajalcev, zaradi vlaganj revizijskih zah-

Investicijska vlaganja po skupinah

tevkov in tudi zaradi nižjih ponudbenih cen izbranih 

ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Ob upo-

števanju tega korigirana realizacija glede na plani-

rano ni 81 odstotkov, ampak 88 odstotkov.

Investicije in rekonstrukcije
Real.  
2018

Real.  
2019

 LN  
2019

indeks 
r19/r18

indeks  
r18/LN18

 LN 
2020

v MEUR 1 2 3 4(2/1) 5(2/3)

1. Daljnovodi 5,8 4,2 14,7 73 29 48,0

1.1  400 kV DV 2,2 1,5 8,4 67 18 44,0

1.2  220 kV DV 0,1 0,2 0,8 163 26 0,2

1.3  110 kV DV 3,4 2,5 5,4 73 46 3,7

2. RTP, RP 19,0 32,8 24,9 172 132 43,5

2.1  400/x kV 12,1 26,3 16,7 217 157 32,5

2.2  220/x kV 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3  110/x kV 6,9 6,5 8,2 94 79 11,0

3.
Velike investicije 
na področju 
obratovanja 

5,0 23,5 26,8 473 88 39,4

4. Sekundarna oprema 0,0 0,1 0,6 173 12 0,9

5. Telekomunikacije 2,4 1,9 2,1 80 90 3,5

6.
Izboljšanje 
informacijskih 
storitev

1,7 2,5 5,6 142 44 7,4

7. Poslovne zgradbe 8,9 5,0 11,6 56 43 7,9

8.
Razvoj novih 
tehnologij

0,5 0,9 2,0 189 45 2,1

9. Male investicije 2,1 2,1 2,3 97 89 3,2

10. SKUPAJ 45,5 73,0 90,6 160 81 155,9

PREVZEM 110 KV OMREŽJA

Za zagotovitev enovitega vodenja 110 kV omrežja, 

ki je prenosno, je družba ELES po Uredbi o razmeji-

tvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem 

tudi v letu 2019 nadaljevala dejavnosti za prevzem 

predmetne opreme tega omrežja. V letu 2019 je 

družba ELES fizično prevzela 110 kV prenosno opre-

mo v: TP Korund, RTP Hrastnik, RTP Jeklarna, 110 kV 

stikališču TEŠ, 110 kV stikališču TE-TOL ter DV 110 

kV Hudo-Kočevje in 110 kV daljnovode od RTP Sev-

nica do RTP Brestanica in od RTP Brestanica do RTP 

Krško DES, ki so bili v lasti drugih družb. 

Glede na zahteve te uredbe, da ima družba ELES, 

kot sistemski operater prenosnega omrežja, obvezo 

zagotoviti enovito vodenje na 110 kV omrežju, 

tega ne bo mogla dosledno izpolnjevati, dokler ne 

bo prevzela v last celotno 110 kV prenosno omrežje.

VZDRŽEVANJE PRENOSNEGA OMREŽJA

Vzdrževanje obstoječega prenosnega elektroe-

nergetskega omrežja je podlaga za današnjo in 

bodočo zanesljivo oskrbo Slovenije z električno 

energijo. 

Kakovost vzdrževanja je dosežena z natančnim na-

črtovanjem, kakovostno bazo podatkov, uporabo 

analitičnih računalniških orodij in programov, pri-

pravo del, nadzorom EEN ter izvedbo vzdrževalnih 

del s strokovno usposobljenim kadrom. Vzdrževanje 

daljnovodov, RTP in drugih postaj s pripadajočimi 

visokonapetostnimi prenosnimi napravami izvajajo 

centri za infrastrukturo prenosnega omrežja v Ma-

riboru, Podlogu, Ljubljani in Divači. 

V letu 2019 so bila opravljena vsa vzdrževalna dela, 

ki so bila mogoča glede na elektroenergetsko situ-

Javna naročila od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Elementi izračuna Vrednostni podatki

1. Ocenjena vrednost (v MEUR) 293,0

2. Realizirana vrednost (v MEUR) 269,0

3. Najvišje vrednosti ponudb (v MEUR) 307,8

4. Dodatna dela – aneksi (v MEUR) 4,4

5. Realizirana vrednost / ocenjena vrednost (v %) 92

6. Najvišje ponudbe / ocenjena vrednost (v %) 105

7. Aneks k osnovni pogodbni vrednosti (v %) 2

Investicijska vlaganja v letu 2019

Elementi izračuna Vrednostni podatki

1. Planirana investicijska vlaganja (v MEUR) 90,6

2.
Korigiran plan zaradi doseženih ponudbenih cen  
(92 % plana) (v MEUR)

83,1

3. Realizirano (v MEUR) 73,0

4. Realizacija (v %) 88
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acijo. Izvajalo se je preventivno in korektivno vzdrže-

vanje na različnih objektih, z lastnimi kadri pa je bilo, 

poleg sodelovanja v okviru rekonstrukcij in gradenj, 

izvedeno tudi več elektromontažnih del, in sicer na 

objektih RTP Beričevo, RTP Cirkovce, RTP Kleče, RTP 

Divača, DV 220 kV Divača–Pehlin in DV 110 kV TE 

TOL–Beričevo.

Popravilo optične 

strelovodne vrvi na 

400 kV daljnovodu 

Maribor–Krško

Sistem daljinskega 

vodenja in relejne 

zaščite na 110 kV 

stikališču RTP Podlog

• RTP 400/220/110 kV Beričevo – izgradnja trans-

formacije 400/110 kV: V letu 2019 je bila zaklju-

čena in potrjena vsa investicijska dokumentaci-

ja, pridobljena so bila mnenja in zaključen je bil 

predhodni postopek na ARSO, izdelan DGD in 

vložena vloga za gradbeno dovoljenje. Izdelan je 

bil del DZR, objavljena so bila javna naročila za 

dobavo VN opreme ter javna naročila za dobavo 

sekundarne opreme, izdelavo omar in elektro-

montažna dela.

• Priključni DV 220 kV in priključna polja v RTP (Me-

tal) Ravne: V teku so postopki umeščanja v pros-

tor. V izdelavi je dokumentacija potrebna za javno 

razgrnitev, ki je predvidena v letu 2020.

• DV 2x110 kV Gorica–Divača (Renče): Izvajajo se 

dejavnosti v zvezi s pridobivanjem pravice gradi-

ti novo traso daljnovoda na podlagi sprejetega 

DPN.

• RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA: Zaključena so 

vsa dela. Izvedene so prve meritve po zaključku 

gradnje in objekti so vpisani v evidenco GJI (Go-

spodarska javna infrastruktura). V letu 2020 bo 

pridobljeno uporabno dovoljenje.

• RTP 110/20 (35) kV Pekre – rekonstrukcija 110 kV 

stikališča: Zaključena so vsa dela, izveden je teh-

nični pregled, pridobljeno je uporabno dovolje-

nje, izvedena je primopredaja objekta in v teku je 

zaključno aktiviranje.

• RTP Plave v HE Plave: Zaključena so vsa dela, izve-

den je tehnični pregled in pridobljeno je uporabno 

dovoljenje.

• RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica – obnova stika-

lišča: Zaključena so vsa dela, izveden je tehnični 

pregled in pridobljeno je uporabno dovoljenje.

• RTP Divača - Dogradnja transformacije 400–110 

kV in rekonstrukcija 110 kV stikališča: Dogradnja 

transformacije 400/110 kV T412 je izvedena in v 

obratovanju. Izvedena je zamenjava sekundarne 

opreme v 400 kV in delu 220 kV stikališča. Izve-

dena so dela za zamenjavo odklopnikov v 110 kV 

stikališču (1 polje), ki potekajo hkrati z zamenjavo 

sekundarne opreme v 110 kV poljih.

Pomembnejša aktiviranja posameznih investicijskih 

vlaganj so v poglavju Finančni kapital/Računovod-

sko poročilo/Opredmetena osnovna sredstva. 

INVESTICIJSKA VLAGANJA NA 
PODROČJU OBRATOVANJA SISTEMA

Pomembni pozitivni premiki so bili zabeleženi pri in-

vesticiji Tehnični sistemi vodenja in obratovanja, 

ki predstavlja grozd bistvenih projektov za Področje 

obratovanja sistema. Projekti pokrivajo nadgradnjo 

sistema vodenja, povečanje kibernetske varnosti, 

prenovo tehničnega dela omrežja in nadgrajuje-

jo ali v celoti zamenjajo nekatere ključne module 

sistema za vodenje s poudarkom na izpolnjevanju 

zakonodaje EU. Posebej izpostavljajo izdelavo apli-

kacije za angažma ponudnikov storitev izravnave po 

prednostni listi (MOL merit order list).

V sklopu projekta SUMO, ki se deli na notranji in 

zunanji del, so bila decembra 2019 zaključena vsa 

opravila in naloge, ki spadajo v notranji del. Novi 

notranji SUMO uporablja izboljšano podatkovno vo-

dilo z med seboj neodvisnimi spletnimi storitvami in 

optimiran podatkovni model, kar pripomore, da je 

obseg potrebnega procesiranja precej nižji kot pred 

nadgradnjo. Za polno dokončanje SUMO je treba 

namestiti še 31 merilnikov atmosferskih spremen-

ljivk (MAS) na stebre daljnovodov I. kategorije.

INVESTICIJSKA VLAGANJA NA 
PODROČJU INOVACIJ

Investicijska vlaganja na področju inovacij (pame-

tna omrežja SINCRO.GRID – 1. faza, NEDO) zaradi 

narave prepletanja in soodvisnosti procesov vključu-

jejo tudi nekatere dejavnosti, ki predstavljajo »ne-

investicijski« oziroma stroškovni del projekta. Take 

dejavnosti so administracija, spremljanje in vredno-

tenje napredka projekta, odnosi s ciljnimi javnostmi 

in druge tovrstne naloge. Za potrebe pravilnega ra-

Pomembnejša investicijska vlaganja v letu 2019:

• DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, DV+OPGW: Pri pro-

jektu so bila, skupaj s projektom izgradnje RTP 

400/110 kV Cirkovce, pridobljena nepovratna 

sredstva EU v višini 48,5 milijona EUR. Izdelana 

in vložena na MOP je bila celotna dokumentacija 

za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelana 

dokumentacija za javna naročila, ki so se začela 

v septembru 2019. V letu 2020 sta predvidena 

pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek 

gradnje.

• RTP 400/110 kV Cirkovce (primarna + sekundarna 

oprema): Dela na izgradnji RTP so se začela spo-

mladi 2019. Dokončana je bila 1. faza izgradnje, ki 

je obsegala izgradnjo 110 kV kabelskih vključitev 

v obstoječi RTP 220/110 kV Cirkovce in začetek iz-

gradnje 400 kV stikališča.

IZGRADNJA NOVIH IN OBSTOJEČIH 
PRENOSNIH POVEZAV TER RAZDELILNIH 
TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

V letu 2019 je potekalo 56 projektov za izgradnjo 

novih in nadgradnjo obstoječih prenosnih povezav 

ter razdelilnih transformatorskih postaj. Na ne-

katerih projektih so bila izvedena elektromontažna 

dela v lastni režiji, kar je prispevalo k povečanju sku-

pne ustvarjene vrednosti družbe ELES.

V sklopu zaključevanja investicij v gradnjo elektroe-

nergetskih objektov je bilo izvedenih 24 internih stro-

kovno tehničnih pregledov. Pri projektih izgradnje 

novih stikališč RTP 110/20 kV Pekre, RTP 110/20 kV 

Slovenska Bistrica in RTP 110/20 kV Plave so bili iz-

vedeni tehnični pregledi in pridobljena uporabna 

dovoljenja za na novo zgrajene oziroma obnovljene 

objekte.
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čunovodskega evidentiranja s tem povezanih stro-

škov, se slednji knjižijo na stroškovni del projekta. 

Več o dejavnostih družbe na področju inovacij v 

poglavju Upravljanje priložnosti/Raziskovalno-ino-

vacijski projekti.

Projekt SINCRO.GRID 

Koordinacijo projekta izvaja družba ELES in večji vse-

binski sklopi, ki se izvajajo v okviru investicij v EES 

Slovenije, so:

• Implementacija kompenzacijskih naprav v EES 

Slovenije

 V letu 2019 se je izvajala faza implementacije 

naprav z gradbenimi deli in dobavo opreme. V letu 

2020 bo izveden zagon prvih dveh kompenzacij-

skih naprav (regulacijske dušilke – VSR in konden-

zatorske enote – MSCDN) v RTP Divača, leta 2021 

pa statičnega kompenzatorja (SVC/STATCOM) v 

RTP Beričevo.

• Čezmejni virtualni center vodenja

 Čezmejni virtualni center vodenja (Virtual Cross 

Border Control Centre, VCBCC) bo zagotavljal 

koordinirano delovanje vseh sistemov, dobavlje-

nih v sklopu projekta SINCRO.GRID. Omogočil bo 

obvladovanje napetosti in optimizacijo izgub v 

prenosnih sistemih ter izboljšal nadzor in napove-

dovanje proizvodnje iz obnovljivih virov. Hkrati bo 

prispeval k uvajanju novih virov fleksibilnosti.

• DTR - SUMO (Sistem za ugotavljanje meja obra-

tovanja)

 Investicijski del projekta SUMO je vzniknil iz razvoj-

nega projekta SUMO z namenom ločitve investi-

cijskih in razvojnih nalog. Glavni cilji so izgradnja 

zunanjega dela SUMO, vključno z namestitvijo 

34 merilnikov atmosferskih spremenljivk, nakup 

DTR algoritma in vzpostavitev konsolidirane konč-

ne konfiguracije notranjega dela sistema. V letu 

2019 je potekalo nameščanje merilnikov, predvi-

den zaključek projekta je leta 2020.

• Vgradnja baterijskih hranilnikov električne 

energije

Hranilniki lahko zagotavljajo različne sistem-

ske storitve in s tem podpirajo dolgoročne cilje 

energetske politike EU, ki temelji na OVE, kar od 

elektroenergetskih sistemov zahteva večjo pro-

žnost predvsem na področju regulacije frekven-

ce. Družba ELES se srečuje s težavami predvsem 

na področju sekundarne regulacije delovne moči 

in frekvence, za katero v slovenskem EES ni za-

dostnih količin rezerv, kakovost izvajanja te stori-

tve pa je nezadostna, predvsem zaradi tehničnih 

omejitev proizvodnih virov. Pri iskanju rešitev za 

tovrstne težave se je družba ELES osredotočila na 

sodobne baterijske hranilnike električne energije 

in si zastavila dolgoročni cilj vgraditi hranilnike 

električne energije, ki bodo pripomogli k stabil-

nejšemu delovanju elektroenergetskega siste-

ma. Baterijski hranilniki električne energije med 

pomembnejšimi gradniki mednarodnega pro-

jekta pametnih omrežij SINCRO.GRID. V okviru 

tega projekta bo družba ELES vgradila 10 MW, 

ki uporabljajo tehnologijo litijevih ionov. V letu 

2019 so potekali izvedba javnega naročila za na-

kup hranilnikov, podpis pogodbe in priprava na 

gradbena dela, potrebna za vgradnjo dobavljene 

opreme, ki bo izvedena v letu 2020.

V drugi fazi projekta SINCRO.GRID bo vgrajena kom-

penzacijske naprava (regulacijska dušilka VSR) v na 

novo zgrajen 400 kV del razdelilne transformatorske 

postaje Cirkovce.

Izgradnja napredne infrastrukture za 
zagotavljanje fleksibilnosti iz električnih 
vozil 

Družba ELES je v letu 2019 začela izgradnjo 21 pol-

nilnih postaj na desetih lokacijah, ki bodo omogo-

čale polnjenje električnih vozil iz Elesovega voznega 

parka. V okviru investicijskega vlaganja bo razvit 

centralni sistem za daljinsko upravljanje in nadzor 

polnilnih postaj, v katerega bodo povezane polnilne 

postaje. Omogočal bo celovito upravljanje in zago-

tavljanje ustrezne fleksibilnosti pri polnjenju, in sicer 

od lokalnih omejitev omrežnega priključka, potreb 

uporabnikov in v nadaljnjih fazah razvoja projekta 

tudi zagotavljanje fleksibilnosti SOPO. Sistem bo 

omogočal integracijo s programskimi aplikacijami 

drugih proizvajalcev.

Projekt NEDO 

Cilji projekta so:

• vzpostaviti nove tehnologije in sisteme na nizko- 

in srednjenapetostnem nivoju za vzpostavitev sis-

temskih storitev za ELES na naslednjih področjih:

 − sekundarna regulacija ob uporabi naprednih 

baterijskih hranilnikov;

 − terciarna regulacija z aktivnim prilagajanjem 

napetostnega profila in dodatno z vzpostavitvi-

jo platforme, ki bo omogočila vključitev manj-

ših neodvisnih porabnikov v zagotavljanje te 

storitve; 

 − regulacija napetosti na nizko- in srednjenape-

tostnem nivoju za povečanje možnosti inte-

gracije obnovljivih virov v obstoječe omrežje, v 

katerega so vključena vsaj štiri elektrodistribu-

cijska podjetja;

 − povečanje zanesljivosti obratovanja v delih 

omrežja s slabimi kazalniki zanesljivosti s pre-

hodom v obratovanje v zaprti zanki, funkcija-

mi samodejne lokalizacije in odprave okvar ter 

funkcijo otočnega obratovanja;

 − zmanjšanje porabe končnih odjemalcev z im-

plementacijo tehnologij in sistemov za central-

no upravljanje porabe energije v karakteristič-

nih mestnih okoljih, kot sta Idrija in Ptuj;

• uporabiti obetajoče, še ne uporabljene tehnologi-

je (smart grids) s ciljem povečevati Elesove zmož-

nosti zagotavljanja zakonskih obveznosti;

• slovenskim in japonskim ponudnikom rešitev 

omogočiti demonstrirati njihove rešitve.

V letu 2019 so v družbi ELES končali prvo fazo pro-

jekta in od japonskega partnerja prevzeli opremo v 

skupni vrednosti 8,7 milijona EUR. 

V letu 2020 bodo implementirali opremo druge faze 

projekta, ki vključuje pametni skupnosti v Ljubljani in 

Idriji. V Ljubljani bodo namestili baterijski hranilnik, 

ki bo poleg japonske programske rešitve področnega 

upravljanja energije osrednja oprema za zagotavlja-

nje napredne vzdržnostne sheme Ljubljane, optimi-

zacijo rabe energije in zagotavljanje nadstandardne 

kakovosti dobave električne energije industrijskemu 

odjemalcu. 

Na lokaciji občine Idrija bo prav tako izvedena vgra-

dnja baterijskega hranilnika, ki se bo uporabljal za 

vzpostavitev vzdržnostne sheme na tej lokaciji. Po-

leg tega bo tudi na lokaciji Idrije vzpostavljen sistem 

področnega upravljanja energije, prek katerega bo 

mogoče centralno spremljati porabo javnih stavb in 

zagotavljati storitev fleksibilnosti.

Zaključek preskusnega obratovanja in hkrati zaklju-

ček projekta se načrtuje v letu 2021.

INVESTICIJE NA PODROČJU 
INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ

V letu 2019 so bila v okviru projekta omrežja IP/MPLS 

zaključena instalacijska dela ter montaža predvide-

ne telekomunikacijske opreme na celotnem agrega-

cijskem delu omrežja (75 lokacij). To je bila izredno 

zahtevna naloga, zlasti zato, ker ni veliko objektov v 

lasti družbe ELES. Na novo omrežje IPMPLS je bilo 

prenesenih 500 storitev za končne uporabnike na 

20 lokacijah. Tako so bili zagotovljeni boljša kako-

vost storitev, večji nadzor nad delovanjem omrežja 

IPMPLS ter večja varnost storitev in omrežja.
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Ključna tveganja in priložnosti

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Neustrezno izvedena elektrifikacija ima za 
posledice povečevanje koničnega odjema, 
dvig porabe v obdobjih ki ne bodo skladna 
z obdobji visoke prozvodnje.

Nove rešitve za zagotavljanje dodatne 
fleksibilnosti EES in vključevanje deležnikov.

SI1, SI13

Neoptimalna izraba voznega parka.
Uporaba načel učinkovitega upravljanja s 
sredstvi tudi pri upravljanju voznega parka, 
elektrifikacija voznega parka.

SI6

Neustrezeno in nepravočasno vzpostavljeni 
procesi, ki podpirajo delo v družbi, lahko 
otežijo ohranjanje kakovosti oskrbe z 
električno energijo in/ali ohranjanje 
vzdržne cene. Povečevanje števila aktivnih 
udeležencev na trgu mora biti ustrezno 
podprto z digitalizacijo.

Pravilno zastaviti projekt digitalne 
transformacije z vidika vsebine in 
preglednosti. 

Optimizacija poslovnih procesov.

Višja izobrazbena struktura zaposlenih in 
vključevanje netehnoloških strokovnjakov.

SI2, SI7

Pravočasno zagotavljanje finančnih, 
tehničnih in kadrovskih virov za ohranitev 
visoke stopnje zanesljivosti delovanja.

Popoln prehod na vzdrževalno metodo 
RCM, medgeneracijski prenos znanj in 
razpoložljivost relevantnih podatkov.

SI2, SI4, SI13

Visoka izpostavljenost elektroenergetskega 
sistema kibernetskim grožnjam. 

Vse večja vključenost razpršene proizvodnje 
in aktivnih odjemalcev je zaželena, a hkrati 
predstavlja dodatno tveganje za EES. 
Ranljivost »sistema« se seli na večje število 
končnih točk. 

Povečanje kompleksnosti informacijsko-
kibernetskih groženj.

Povečana ogroženost zaupnosti, celovitosti 
in razpoložljivosti informacij.

Priložnost razvoja bolj celovitih in 
integriranih sistemov upravljanja razpršene 
proizvodnje in odjema, ki bo podprta z 
zagotavljanjem kibernetske varnosti tudi 
na strani malega odjemalca. 

Sistematično delo pri ozaveščanju in 
uvajanje boljše korporativne kulture 
varovanja pred kibernetskimi napadi.

Nadgradnja sodobnih načinov varovanja 
informacij in kibernetskih prostorov.

SI2, SI3

Porušitev DV zaradi dotrajanih materialov.

Izpad posameznih EEN objektov in naprav 
zaradi naravnih nesreč in drugih zunanjih 
vzrokov.

Ohranjanje in izboljšanje stopnje 
zanesljivosti delovanja s povečanjem 
odpornosti posameznih elementov 
elektroenergetskih objektov.

SI2, SI4, SI6, 
SI13 

Zaradi splošne elektrifikacije življenja bo 
družba potrebovala podatke, ki ne bodo 
le podatki o vremenu in stanju v omrežju. 
Neustreznost zagotavljanja podatkov o 
drugih dejavnikih in ne le vremenu (npr. 
podatki o premikih ljudi, podrobnejši 
podatki o stanjih v omrežjih na nižjih 
napetostnih nivojih). 

Priložnost razvoja novih rešitev za nudenje 
dodatne fleksibilnosti EES (lažje in boljše 
vključevanje aktivnih odjemalcev in OVE), 
udeležencem na trgu pa nove priložnosti 
aktivnega sodelovanja in zmanjšanje 
omejevanja proizvodnje iz OVE.  

SI1, SI4

Delni ali celotni razpad omrežja zaradi 
neustrezne manipulacije pri vodenju EEO.

Obnova in izboljšanje 110 kV EEO. SI2, SI3, SI4

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Digitalizacija, vodena z vidika tehnologije 
in ne z vidika vsebine (po navadi glavni 
razlog za neuspeh).

Sistematično delo na razvoju novih 
pristopov (npr. Asset Management) in 
premišljeno uvajanje nekonvencionalnih 
tehnologij.

SI2, SI3, SI4

Pretirano zniževanje stroškov. 
Ohraniti nabavo in vgradnjo najboljših 
tehnologij ter zagotavljanje ustreznih 
strokovnjakov. Trajni sistem izobraževanja.

SI7

Obratovanje stikališč z dotrajano VN in 
sekundarno opremo.

Vgradnja novih naprav, ki temeljijo na 
novejših tehnologijah in pripomorejo k višji 
stopnji zanesljivosti.

SI2, SI4 , SI6

»Nerazumevanje regulatorja« (določitev 
omrežnine) in/ali neustrezna podpora 
lastnika bi lahko vplivala na zmanjšanje 
inovativnega delovanja.

Razvijati inovativno okolje in spodbujati 
inovativno delovanje.

Vključevanje zunanjih deležnikov.
SI5, SI12

Opuščanje proizvodnje električne energije 
iz fosilnih virov in vse manjše število 
obratovalnih ur konvencionalnih elektrarn 
povzroča nižjo inercijo elektroenergetskega 
sistema in s tem njegovo manjšo 
odpornost na motnje. Hkrati tudi dodatno 
otežuje izravnavo elektroenergetskega 
sistema in povzroča večja nihanja omrežne 
frekvence kot v preteklosti.

Razogljičenje kot priložnost za preobrazbo 
družbe ELES in uvajanje novih storitev.

SI6

Premalo strokovnjakov in šibko strokovno 
znanje o najnovejših tehnologijah, ki 
zagotavljajo prožnost (npr. STATCOM).

Zagotovitev ustreznega števila 
strokovnjakov za upravljanje tehnologij, ki 
omogočajo prožnost že v fazi snovanja in 
izgradnje.

SI7, SI5

Nelojalna konkurenca.

Z vključevanjem razpršenih enot in 
aktivnega odjema zagotovijo možnost 
vstopanja v nove vloge ter razvijejo in 
izvajajo nove energetske storitve.

SI4, SI7

Biti nezanimiv za najboljše kadre.

Izkušene kadre spodbuditi in motivirati za 
prenos znanj na mlajše, hkrati pa pri mlajši 
generaciji vzbuditi občutek pripadnosti 
podjetju.

Razvijati stimulativno in napredno okolje, 
skrb za osebni razvoj, možnosti strokovnega 
napredovanja in sistematično delo s 
fakultetami.

SI9

Neustrezna vključenost tržnih načel lahko 
vodi v izbor rešitev, ki bodo predrage 
in bodo imele za posledico težave pri 
ohranjanju vzdržne cene. Ali pa razvoj 
rešitev, ki se ne bodo »prijele« in bo 
otežena integracija aktivnih odjemalcev.

Razvoj novih produktov in storitev, ki jih 
lahko družba z ustreznim vključevanjem 
tržnih načel izkoristi za izvajanje novih 
dejavnosti in s tem boljše donose na 
vložena sredstva.

SI7

Zasnovanje vseobsegajoče rešitve, ki bo 
preveč zapletena in dolgotrajna za uvedbo.

Debirokratizacija in pomlajevanje družbe. SI2, SI3, SI4



ČLOVEŠKI KAPITAL – 
ZAPOSLENI

Strateške usmeritve/Strateški 
izzivi družbe ELES

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI IN STRATEŠKIMI 
IZZIVI 

Ključna tveganja in 
priložnosti

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI, TVEGANJI IN 
PRILOŽNOSTMI 

STRATEŠKI IZZIVI

SI2: digitalizacija

SI3: kibernetska varnost

SI5: izziv novih sistemskih storitev

SI8: vključevanje tržnih načel

SI9: poživljanje oziroma pomlajevanje družbe

SI10: NIMBY

SI13: poslovna odličnost

Upravljanje kadrov v družbi dinamično sledi spreje-

temu strateškemu cilju celovitega upravljanja kad-

rov (v nadaljevanju: CUK). CUK je namenjen:

• razvijanju zdravega delovnega okolja,

• skrbi za razvoj in dobremu počutju sodelavcev,

• povečanju učinkovitosti in motivacije zaposlenih,

• razvijanju ustreznega odnosa med zaposlenimi in 

družbo,

• zagotavljanju učinkovitih orodij za vodenje sode-

lavcev,

• povečanju zadovoljstva in pozitivne energije v 

družbi

Z uresničevanjem teh ciljev v družbi ELES odgovarja-

jo na strateške izzive spajanja trgov, večanja inova-

tivnosti, integracije, vzpostavljanje okolja odličnosti 

poslovanja in kibernetske varnosti.

Ključni kazalniki

Podatki o zaposlenih 2019 2018 2017

Število zaposlenih 31. 12. 567 569 566

Povprečno število zaposlenih v letu 567 564 565

Povprečna starost 47 let 47 let 46 let

Povprečna delovna doba 23 let 22 let 22 let

Delež zaposlenih moških 79 % 78 % 78 %

Delež zaposlenih žensk 21 % 22 % 22 %

Zaposleni za nedoločen čas 562 566 562

Zaposleni za določen čas 5 3 4

Zaposleni za polni delovni čas 565 567 564

Zaposleni za krajši delovni čas 2 2 2

Zaposleni, ki so koristili starševski dopust 7 4 9

Delež zaposlenih invalidov 3,4 % 3,5 % 3,7 %

Delež zaposlenih z najmanj visoko izobrazbo 58,0 % 56,4 % 54,2 %

V letu 2019 je sedem zaposlenih koristilo starševski 

dopust. 

Gibanje števila zaposlenih: V družbi ELES je izred-

no nizka stopnja nihanja števila zaposlenih. V letu 

2019 se je zaposlilo 18 delavcev, od tega štirje za 

določen čas oziroma za čas pripravništva. Pogodbe 

o zaposlitvi so prenehale 20 delavcem, od tega se 

jih je 14 upokojilo.
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Upravljanje človeškega kapitala

ZAPOSLENI V DRUŽBI ELES MED LETOMA 2009 IN 2019

vati z letom 2015, kar sovpada s sprejetjem Energet-

skega zakona EZ-1 aprila 2014, na podlagi katerega 

so morali (proces še ni zaključen) prevzeti 110 kV 

prenosno omrežje, ki je v lasti drugih pravnih oseb. 

Tabela: Prihodi in odhodi zaposlenih po spolu in starostnih skupinah

Manjše število zaposlenih konec leta glede na plan 

za leta 2015 do 2017 je posledica organizacijskih 

ukrepov v področju PIPO na območnih centrih za in-

frastrukturo (CIPO). 

Družba ELES ima po Sloveniji sedem enot. Kljub seli-

tvi nekaterih zaposlenih iz lokacije Ljubljana Hajdri-

hova v nov Tehnološki center na lokaciji Ljubljana 

Beričevo največ zaposlenih svoje delo še vedno opra-

vlja na lokaciji Ljubljana Hajdrihova (260).

Zaposlenost invalidov: V družbi je bilo na zadnji dan 

leta 2019 zaposlenih 18 invalidov III. kategorije in 

en invalid II. kategorije. Večina invalidov je zaposle-

nih v centrih za infrastrukturo prenosnega omrež-

ja (CIPO). Vsi zaposleni invalidi, ki jim je bila z odloč-

bo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

določena kategorija invalidnosti, imajo zagotovljena 

ustrezna delovna mesta. Skladno z zakonsko predpi-

moški ženske Starostne skupine (v letih)

do 20 od 21 do 30 od 31 do 40 od 41 do 50 od 51 do 60 od 61 do 70 od 71 dalje

Prihodi 13 5 0 4 7 5 2 0 0

Odhodi 12 8 0 2 1 2 3 11 1

sano kvoto zaposlovanja invalidov, ki znaša 6 odstot-

kov, bi morala družba v letu 2019 zaposlovati pov-

prečno 34 invalidov. 

Izobraževanje in strokovno (tehniško) usposablja-

nje: Izobrazbena struktura se je tudi v letu 2019 

izboljšala. Konec leta 2019 je imelo 58,0 odstotka 

zaposlenih najmanj visoko strokovno izobrazbo, 

kar je za 1,6 odstotne točke več v primerjavi z letom 

2018.

Zaradi namena vzdrževanja že pridobljenih spret-

nosti in znanj na določenih specifičnih delovnih 

mestih in spremanja tehnoloških novosti s področja 

elektroenergetike precejšen del finančnih sredstev 

v družbi ELES namenjajo strokovnemu usposa-

bljanju zaposlenih, ki zagotavlja uspešno in varno 

delo. 

V primerjavi z letom 2009, ko so v družbi ELES ime-

li konec leta 558 zaposlenih, imajo konec leta 2019 

zaposlenih 567, kar je za 9 zaposlenih oziroma za 1,6 

odstotka več. Število zaposlenih se je začelo poveče-
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Graf: Zaposleni med letoma 2009 in 2019
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Na seji NS ELES, decembra 2014, je bil sprejet Srednje-

ročni poslovni načrt za leta 2015 do 2017. V  njem so 

predvideli bistveno večje število zaposlenih, kot je sta-

nje na dan 30. 6. 2019. Utemeljitev je bila naslednja:

»Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2014 v družbi za-

poslenih 537 delavcev oziroma za 3 delavce več kot 

konec leta 2013. Večina zaposlitev izhaja iz dejstva, 

da je naša družba v kadrovskem smislu že začela prev-

zemati 110 kV omrežje. Povečan trend zaposlovanja iz 

naslova prevzema 110 kV omrežja načrtujemo v letu 

2015, saj bomo na podlagi tega prevzema zaposlili 

79 delavcev. Končno število zaposlenih na koncu leta 

2015 naj bi bilo 603, pri čemer smo upoštevali tudi 

23 predvidenih upokojitev in 15 nadomestnih zaposli-

tev zaradi upokojevanja. Zaposlovanje za leto 2016 je 

namenjeno izključno nadomeščanju 10 predvidenih 

upokojitev, tako da bo število zaposlenih v letu 2016 

enako stanju iz leta 2015. Za leto 2017 pa načrtuje-

mo zmanjšanje števila zaposlenih na končno številko 

601 zaposlenega na dan 31. 12. 2017.«

Tabela: Število zaposlenih po lokacijah

Lokacija 2019 2018 2017

Ljubljana Hajdrihova 260 294 287

Ljubljana Kleče 28 30 33

Ljubljana Beričevo 125 85 87

Maribor 63 68 66

Podlog 32 33 32

Nova Gorica 17 17 18

Divača 42 42 43

Skupaj 567 569 566
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Graf: Izobrazbena struktura

Tabela: Ure in strošek izobraževanja
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Ure in stroški izobraževanja 2019 2018 2017

Število ur izobraževanja 5.125 5.997 9.378

Skupni stroški izobraževanja (v EUR) 238.212 208.939 183.354

Ure izobraževanja na zaposlenega 9 11 17

Stroški izobraževanja na zaposlenega (v EUR) 420 367 324
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Graf: Izobraževanje ob delu

2019 2018 2017

Vključeni v študij ob delu

Na novo vključeni v študij ob delu

Zaključili šolanje ob deluLeto 2019 (567 zaposlenih)

IZOBRAŽEVANJE OB DELU 

V letu 2019 je bil v pridobitev višje stopnje izobrazbe 

vključen en zaposleni, dva zaposlena pa sta uspešno 

zaključila šolanje in si pridobila višjo stopnjo izobraz-

be. V skladu z interesom družbe se je v letu 2019 sku-

paj šolalo 18 zaposlenih. 

POVEZOVANJE Z MLADIMI 
POTENCIALNIMI KADRI 

Družba ELES se zaveda potrebe po povezovanju z 

mladimi, ki predstavljajo za družbo potencialne 

bodoče kadre, zato se z dijaki in študenti elektroe-

nergetike in informatike povezujejo že v času njiho-

vega šolanja. Zelo pozorno spremljajo zlasti dijake in 

študente elektroenergetike, informatike in telekomu-

nikacij, ki so morebitni ključni kadri za družbo. Prek 

obveznega praktičnega izobraževanja ali občasne-

ga dela jim omogočajo spoznavanje določenega 

delovnega mesta in delovanje družbe kot celote. 

V letu 2019 je bil v okviru sodelovanja s srednjimi 

šolami v strokovno prakso vključen dijak telekomuni-

kacij iz Španije. Otroku zaposlenega je bilo omogo-

čeno opravljanje šest mesečnega študentskega dela 

z namenom pridobivanja delovnih izkušenj za lažjo 

zaposlitev. 

Ob upoštevanju sodobnih trendov v mednarodni ele-

ktroenergetiki je kolegij direktorja družbe na redni 

seji aprila 2019 soglasno podprl ustanovitev Sveta 

za raziskovalno in znanstveno dejavnost. Naloge 

sveta so vzpostavitev organiziranega sistema dol-

goročne izmenjave ekspertnih znanj s sekundar-

nim in terciarnim izobraževanjem ter zagotovitev vi-

rov trajnostnega financiranja zaključnih magistrskih 

del in kandidatov doktorskih študijskih programov s 

področja dejavnosti družbe ELES. Svet si prizadeva 

za intenzivnejši prenos raziskovalnih in znanstve-

nih dosežkov v gospodarsko okolje, za promocijo 

tehničnih, tehnoloških in naravoslovnih ved med 

mladimi ter krepitev izobraževalnih vsebin v sloven-

skih šolah in fakultetah. 

USPOSABLJANJA

Mnogo zaposlenih se je vključevalo v različna uspo-

sabljanja. Največ udeležencev se je udeležilo stro-

kovnih konferenc s področja energetike, informa-

tike in telekomunikacij. Znanje angleškega jezika 

je vse leto uspešno nadgrajevalo 15 udeležencev. V 

skladu s potrebami delovnega mesta in zahtevami 

zakonodaje so svoje zanje in izkušnje obnovili zapos-

leni, ki delajo z energetskim napravami (stikalničar v 

elektroenergetskem sistemu, dispečer v elektroener-

getskem sistemu) in zaposleni, ki pri svojem delu up-

ravljajo delovno mehanizacijo. V sodelovanju z Inže-

nirsko zbornico Slovenije je bilo za vse zaposlene, ki 

pri svojem delu potrebujejo poznavanje gradbene in 

prostorske zakonodaje, organizirano izobraževanje s 

področja nove poklicne, gradbene in prostorske za-

konodaje ter njen vpliv na sklepanje pogodb v zvezi 

z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem 

vseh vrst objektov. V okviru varnosti in zdravja pri 

delu je 12 zaposlenih obnovilo teoretično in praktič-

no znanje za delo na nizki napetosti.

Čeprav je bilo v letu 2019 za izobraževanje in usposa-

bljanje zaposlenih porabljenih za 14,0 odstotka več 

sredstev kot v letu 2018, je bilo realiziranih 5.125 

ur izobraževanja, kar je za 14,5 odstotka manj ur 

izobraževanja kot v letu 2018. Vzrok za to so višji 

stroški izvedenih izobraževanj. V povprečju se je vsak 

zaposleni izobraževal 9 ur, kar je 2 uri manj kot v 

preteklem letu. 

Svet ima dvanajst članov. Člani so priznani strokov-

njaki zaposleni v družbi ELES z večletnimi izkušnjami 

in razumevanjem pomembnosti vpeljave dolgoročnih 

raziskovalnih aktivnosti v družbo. V svetu so zastopa-

na vsa tehnična organizacijska področja v intenziv-

nem sodelovanju s Službo za upravljanje in razvoj ka-

drov in Službo za korporativno komuniciranje. 

V tem sklopu je družba ELES podpisala pismo o na-

meri sodelovanja z Univerzo v Ljubljani, pismo o 

nameri sodelovanja s Fakulteto za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, 

pogodbo o sodelovanju s šolskim centrom Celje in 

na prehodu v leto 2020 pogodbo o sodelovanje z 

Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gi-

mnazijo Ljubljana. 

Svet je skupaj z ekipo študentov Pravne fakultete v 

Ljubljani in Ekonomske fakultete v Ljubljani kandidi-

ral za sofinanciranje projektnega dela po programu 

Po kreativni poti do znanja. Kandidatura je bila uspe-

šna in med najbolje ocenjenimi. Projekt bo zagnan 

v prvem kvartalu 2020 in bo ekipi študentov ome-

njenih fakultet omogočil neposredno pridobivanje 

praktičnih izkušenj na podlagi reševanja konkretnih 

gospodarskih vprašanj.
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Graf: Število opravljenih ur poletnega 
študentskega dela

2019 2018 2017

LETO/delovne ure
Boleznine v 

breme družbe
Boleznine v 

breme ZZZS
Boleznine 

skupaj
Delež boleznin v fondu 

delovnih ur (v %)

2017 27.583 32.502 60.085 5,2

2018 26.410 29.824 56.234 4,8

2019 26.529 33.681 60.210 5,2

Starševski dopust in obdarovanje ob rojstvu 2019 2018 2017

Št. žensk na porodniškem dopustu (105 dni) 5 4 4

Št. žensk na dopustu za nego in varstvo otroka 
(do 260 dni)

6 5 8

Št. moških na dopustu za nego in varstvo otroka 
(do 260 dni)

1 0 1

Število moških na očetovskem dopustu  
(15 dni + do 75 dni)

29 31 26

Ure očetovskega dopusta 2.760 2.496 1.936

Obdarovanje ob rojstvu (v EUR) 8.000 11.500 9.000

Svet je omogočil izdelavo magistrskega dela šestim 

študentom magistrskega študija in jim pomagal pri 

iskanju strokovnega mentorja v družbi. Z delovanjem 

na strokovnih temah z izrazito praktično vrednostjo 

za družbo so magistranti svoje delo osmislili in pri-

dobili prve gospodarske izkušnje. Dva študenta sta 

študij v letu 2019 že uspešno zaključila, pri čemer je 

bilo delo enega nagrajeno z Bedjaničevo nagrado, ki 

jo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE CI-

RED podeljuje za izjemna akademska dela s področij 

elektroenergetike. 

V četrtem kvartalu je svet skupaj z Inštitutom za moč-

nostno elektrotehniko Fakultete za računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru začel usklajevanje 

strokovnih vsebin za pripravo gostujočih predavanj 

za praktično obogatitev rednega šolskega procesa, 

ki bi jih strokovnjaki družbe ELES v dogovorjenem ob-

segu izvajali na fakulteti. 

Svet je v letu 2019 svoje delo predstavil tudi Mini-

strstvu za izobraževanje, znanost in šport, s katerim 

usklajuje predstavitev dejavnosti delovni skupini za 

poklicno in strokovno izobraževanje Evropske komisi-

je v drugem kvartalu leta 2020. 

Opravljanje strokovne prakse so v letu 2019 omo-

gočili 11 mladim, od tega sedmim dijakom in štirim 

študentom, ki so skupaj opravili 2.651 ur obveznega 

praktičnega dela.

Poleg obvezne prakse imajo mladi v poletnih me-

secih tudi možnost opravljanja študentskega dela. 

Poletno študentsko delo je opravljalo 53 otrok za-

poslenih. V letu 2019 so v poletnih mesecih opravili 

4.200 ur. Število ur poletnega študentskega dela se 

je glede na leto 2018 zmanjšalo za 3 odstotke. Za 

poletno delo otrok zaposlenih je bilo namenjenih 

35.637 EUR.

LETNI RAZGOVORI 

Zaradi sistematičnega načrtovanja razvoja za-

poslenih in spremljanja uresničevanja zastavljenih 

strateških ciljev družbe so bili že leta 2014 uvedeni 

letni razgovori. S svojimi zaposlenimi jih izvajajo di-

rektor družbe, direktorji področij, pomočniki direktor-

jev področij in vodje služb vodstva družbe. S tem je 

bilo vzpostavljeno redno spremljanje zadovoljstva 

zaposlenih in spremljanje uresničevanja ciljev posa-

meznih organizacijskih enot. 

Leta 2019 je bilo z novim programskim orodjem 

eHRM izvedenih 527 letnih pogovorov, kar pomeni 

93,6-odstotno realizacijo. Vodje so s svojimi zaposle-

nimi opravili pogovor o dosedanjem delu zaposlene-

ga in o poznavanju strateških ciljev družbe ter skupaj 

oblikovali osebne cilje, s katerimi bo vsak zaposleni 

prispeval k uspehu družbe. Zastavljenih je bilo 955 

ciljev, neposredno ali posredno povezanih s strateški-

mi cilji družbe. V okviru letnih pogovorov se je izdelal 

plan izobraževanja za leto 2020. Na podlagi odgovo-

rov je ugotovljeno, da družba ELES svojim zaposlenim 

ponuja dovolj priložnosti za osebno rast in razvoj.

ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH 

Zaradi bolniških odsotnosti je bilo v letu 2019 izgub-

ljenih 60.210 delovnih ur, kar predstavlja 5,2 odstot-

ka skupnega letnega fonda ur rednega dela. Šte-

vilo ur bolniških odsotnosti je za 7,0 odstotka večje, 

kot je bilo v letu 2018. Hkrati pa predstavlja za 22,0 

odstotka več bolniških odsotnosti, kot je ugotovljeno 

povprečje bolniških odsotnosti za obdobje od vključ-

no leta 2013 in vključno leta 2018.  

KORIŠČENJE STARŠEVSKEGA DOPUSTA

Zaposlenim staršem je bilo omogočeno koriščenje 

različnih oblik starševskega dopusta, s čemer je mla-

dim družinam zagotovljena socialna varnost na 

višji ravni, kot je to v povprečju v Republiki Slove-

niji. Mlade mamice lahko po vrnitvi na delo karierno 

pot praviloma nemoteno nadaljujejo na delovnem 

mestu, ki so ga imele pred odhodom na porodniški 

dopust. Podatki tudi izkazujejo, da se vedno več 

moških odloči za koriščenje očetovskega dopusta. 

V letu 2019 je sedem zaposlenih koristilo starševski 

dopust, od tega en moški. 

Mladim družinam se pomaga tudi s finančnimi sred-

stvi. Za vsakega novorojenca prejme zaposleni 500 

EUR finančne pomoči.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri 

delu so organizacijsko umeščeni v Službo za korpora-

tivno varnost. Cilje in programe potrdi direktor druž-

be in so objavljeni na intranetu. 

V letu 2019 je bil najpomembnejši iziv izboljšati 

varnostno kulturo. Izziv je bil predstavljen na stra-

teški delavnici maja 2019, ko se je začel pripravlja-

ti DSP za naslednje petletno obdobje. Prepoznana 

priložnost, ki omogoča obvladovanje tega izziva, je 

usposabljanje zaposlenih v vadbeno-učnem centru. 

Argumentirano idejo je v jeseni predstavil in podprl 

kolegij direktorja družbe in tehnično-razvojnega 

kolegija direktorja družbe. Podpora vodstva je bila 

ključna za pristop k izdelavi idejne zasnove.  

Ostale pomembnejše aktivnosti VZD v letu 2019: 

zaključil se je postopkovni del sprejetja izjave o var-

nosti z oceno tveganja (IVOT), revizija št. 4, prido-

bljene so bile izjave o seznanitvi zaposlenih z IVOT, 
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začetek delovanja sveta strokovnih delavcev za var-

nost in zdravje pri delu, posodobljeni interni doku-

menti, obravnava nepričakovanih dogodkov, objave 

VZD novic na intranetu. 

V letu 2019 je zabeleženih šest nezgod pri delu, kar 

je enako kot v letu poprej, in dva nevarna pojava.

Več kot samo število nezgod pri delu nam pove in-

deks pogostosti (P2), to je primerjava števila nezgod 

Nezgode pri delu

LETO Število nezgod Število izgubljenih delovnih ur

2017 5 2.184 (4.264*)

2018 6 512 (1.100*)

2019 6 2.536 (2.536*)

Opomba: 
* Vsota izgubljenih delovnih ur, ki so posledica vseh nezgod (tekoče leto in pretekla leta).

v družbi na 100 zaposlenih, prikazana v spodnjem 

grafu. Iz grafa je razvidno, da je indeks pogostosti v 

letu 2019 glede na leto 2018 enak, zato je na podro-

čju varnosti in zdravja pri delu še kar nekaj možnos-

ti za izboljšave.Tako bodo v družbi ELES v letu 2020 

namenili več pozornosti implementaciji zahtev stan-

darda ISO 45001 in tako sledili cilju certificiranja po 

novem standardu v letu 2021.

1,6
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1,2
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Graf: Število nezgod v družbi na 100 zaposlenih (P2) med letoma 2014 in 2019
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zaposlenih je dobilo 16 ur dobroimetja za uvajanje 

otroka v vrtec, v decembru pa so obdarili 426 otrok 

v starosti do vključno 15. leta. Dneva odprtih vrat, ki 

je potekal konec avgusta v Centru za infrastrukturo 

prenosnega omrežja Ljubljana, se je udeležilo 143 

udeležencev. Udeleženci so si z zanimanjem ogledali 

tudi nov diagnostično-analitski center.

Zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo koriščenja ukre-

pov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje se je 

glede na pretekla leta povečalo.

DODATNE UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE 

Po veljavnem pokojninskem načrtu prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja družba vpla-

čuje od 60 odstotkov do 100 odstotkov maksimalne 

višine zavarovalne premije za dodatno pokojninsko 

zavarovanje zaposlenih. To je leta 2019 predstavljala 

5,844 odstotka mesečne plače zaposlenega. Višina 

vplačila je odvisna od starostne skupine, v katero je 

zaposleni razvrščen, in od dejstva, ali zaposleni razli-

ko do maksimalne višine zavarovalne premije vpla-

čuje sam. Družba ELES vsem zaposlenim, starejšim 

od 45 let, zavarovalno premijo plačuje v višini 100 

odstotkov. 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU 

Leta 2019 je bil poleg sofinanciranja športnih ak-

tivnosti zaposlenim omogočen zdrav obrok v obliki 

sadja. Novembra je bil imenovana nova skupina za 

promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo pripra-

vila program za naslednje triletno obdobje in tudi 

posamezne aktivnosti za promocijo zdravja na de-

lovnem mestu.

SKRB ZA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Nadaljevalo se je izvajanje ukrepov v okviru certi-

fikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni imajo 

možnost koriščenja 18 različnih ukrepov za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Družba je v te namene v letu 2019 porabila 77.053 

EUR finančnih sredstev, kar je za 14 odstotkov več 

kot preteklo leto.

Med ukrepi so največkrat koriščeni prav ukrepi, ki so 

namenjeni zaposlenim z otroki. Tako so v letu 2019 

omogočili staršem prvošolčkov koriščenje dodatnega 

prostega dneva za prvi šolski dan, ki ga je izkoristilo 

kar 99 odstotkov zaposlenih, obdarili so 16 staršev, 

ki so prejeli denarno nagrado za novorojenčka, 17 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 2019 2018 2017

Število zaposlenih, vključenih v DPZ konec leta 555 560 556

Delež zaposlenih, vključenih v DPZ 98 % 98 % 98 %

Skupna premija, ki jo plača dužba ELES  (v EUR) 1.149.231 1.108.619 1.075.347

Skupna premija, ki jo plačajo zaposleni (v EUR) 40.907 41.309 42.693

Družba ELES ima počitniške kapacitete v Sloveniji 

(Golte, Portorož, Kranjska Gora, Terme Banovci, Ter-

me Čatež) in na Hrvaškem (Barbariga, Krk, Mali Lo-

šinj, Pag, Poreč, Rab). Namenjene so zagotavljanju 

pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanje psiho-

fizičnih sposobnosti zaposlenih v družbi. 

Zaposleni so aktivni tudi v Športnem društvu ELES 

(ŠD ELES), leta 2019 se je število članov povečalo na 

396 (69,8 odstotka vseh zaposlenih). V ŠD ELES so 

vključeni zaposleni in upokojenci. Društvo spodbuja 

zaposlene k ukvarjanju s športno in rekreativno 

dejavnostjo na vseh lokacijah družbe ELES, prireja 

tekmovanja članov in športne igre na dnevu podje-

tja, organizira oglede pomembnih športnih priredi-

tev, omogoča udeležbo na tekaških in kolesarskih 

maratonih ter obiskovanje vadbe v fitnes centrih. 
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Graf: Zadovoljstvo zaposlenih   
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Člani društva sodelujejo tudi na tekmovanjih v okvi-

ru elektrogospodarstva Slovenije in na tekmovanjih s 

sorodnimi društvi iz tujine. Trije člani ŠD ELES sodelu-

jejo tudi v Programu aktivnosti promocije zdravja na 

delovnem mestu – ZDRAVI ZASE, ki spodbuja akti-

ven način življenja ter izboljšanje splošnega počutja 

zaposlenih. V rezultatih ankete Zadovoljstvo zapo-

slenih v družbi ELES je že drugo leto zapored najvišje 

ocenjeno zadovoljstvo zaposlenih z aktivnostmi ŠD 

ELES in promocijo zdravja na delovnem mestu, kar 

pripomore k dobri klimi v družbi, osebnemu zdravju 

in dobremu počutju zaposlenih.

ni ocene

Športno srečanje ŠD ELES in ŠD MAVIR

MERJENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

V letu 2019 je pri merjenju zadovoljstva zaposle-

nih v anonimnem anketiranju sodelovalo 368 za-

poslenih, kar je 69,7 odstotka vseh zaposlenih 

v družbi oziroma za 0,5 odstotne točke manj kot 

v letu 2018. Analiza zbranih podatkov je pokaza-

la, da so zaposleni na splošno zelo zadovoljni s 

stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, delovni-

mi pogoji, delom, direktorjem družbe, sodelavci, 

možnostmi za izobraževanje, s sprejetimi ukrepi 

Družini prijazno podjetje, z neposredno nadreje-

nim, z vzdušjem v delovni skupini in s statusom v 

družbi. Najmanj, vendar še vedno nad slovenskim 

povprečjem, so zaposleni zadovoljni z možnostmi 

za napredovanje.

Skupno zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidi-

ki dela je zelo visoko, saj predstavlja 4,58 točke na 

6-stopenjski lestvici ocenjevanja in zelo presega slo-

vensko povprečje. V primerjavi z letom 2018 je manj-

še za 0,16 točke. Vrednost strateškega kazalnika, do-

ločenega s DSP 2016–2020, zadovoljstvo zaposlenih 

z različnimi vidiki dela le-tega presega za 0,08 točke. 

MERJENJE DELOVNIH VREDNOT

Pri merjenju vrednot v letu 2019 so zaposleni, tako 

kot v letu 2018 za najpomembnejšo vrednoto druž-

be ELES izbrali odgovornost. Sledijo ji znanje zane-

sljivost, sodelovanje, zavzetost in vztrajnost, ki so v 

letu 2019 ohranile enak položaj, kot so ga imele v 

letu 2018.
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KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

Ker ima družba ELES enote po vsej Sloveniji, je inter-

nemu komuniciranju namenjeno veliko pozornosti. 

Interno komuniciranje strateško načrtujejo in uprav-

ljajo. Temeljno orodje za komuniciranje z zaposleni-

mi v družbi predstavlja intranetni portal Elesnet, na 

katerem so objavljene pomembne informacije o de-

lovanju družbe ter ključni dokumenti in druge vsebi-

ne, ki so pomembne za delo zaposlenih in ki zaposle-

nim olajšajo delo. 

Zaposleni mesečno dobijo elektronski novičnik 

E-omrežje z najpomembnejšimi novicami o dogaja-

nju v družbi v predhodnem mesecu. Pred redno le-

tno Strateško konferenco družbe izide interna revija 

Naše omrežje, ki je tematsko obarvana. 

Dogajanje v slovenskem elektrogospodarstvu in šir-

ši energetiki zaposleni lahko spremljajo tudi v spe-

cializirani reviji z dolgoletno tradicijo Naš stik in na 

portalu www.nas-stik.si. Njuna osrednja pozornost 

je namenjena obravnavi ključnih razvojnih vprašanj, 

predstavitvi elektroenergetskih projektov, dosežkov 

posameznih podjetij in njihovih zaposlenih.

Redna srečanja direktorja s predstavniki sveta delav-

cev in reprezentativnima sindikatoma zagotavljajo 

informiranost ter vključevanje predstavnikov zapo-

slenih v delovanje družbe in neposredno reševanje 

zadev, za katere so pristojni. Razširjen kolegij direk-

torjev šestih področij družbe in vodij služb vodstva 

se z direktorjem sestaja enkrat tedensko, prav tako 

pogosto pa se sestajajo kolegiji po področjih družbe. 

Družba ELES se zaveda, da je za dobro klimo v pod-

jetju pomembno tudi neformalno druženje zaposle-

nih iz enot po vsej Sloveniji, zato vsako leto poleti 

organizira športno obarvan dan družbe ELES in po-

zimi novoletno druženje. Na poletnem druženju se 

zaposleni dejavno udejstvujejo v skupinskih igrah, se 

medsebojno poveselijo, najboljšim sodelavcem pa 

se podelijo priznanja.

Ključna tveganja in priložnosti

Ključno kadrovsko tveganje, ki se veže na vse strateške izzive, je zaostanek pri pomlajevanju kadrov s kompe-

tencami, ki jih s seboj prinašajo ti izzivi. To je hkrati tudi skupna priložnost zaposlovati predvsem kadre, ki se 

lahko dinamično odzivajo na tveganja in priložnosti.

126 127

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



DRUŽBENI 
KAPITAL

STRATEŠKI IZZIVI

SI1: splošna elektrifikacija življenja

SI2: digitalizacija

SI4: obvladovanje elektroenergetskega sistema v decentraliziranem 
okolju

SI5: izziv novih sistemskih storitev

SI6: razogljičenje

SI7: vzdržna cena prenosa električne energije

SI9: poživljanje oziroma pomlajevanje družbe

SI10: NIMBY

SI12: sodelovanje z zasebnim kapitalom

SI13: poslovna odličnost

Pozitiven odnos ključnih deležnikov zunanjega okolja 

je eden od kapitalov, ki zagotavljajo stabilno poslo-

vanje družbe ELES. Deležniki so opredeljeni v poglav-

ju Predstavitev družbe ELES/Ključni deležniki.

Dejavnosti družbe ELES za krepitev družbenega 

kapitala so bile tudi v letu 2019 osredotočene na 

konstruktivno sodelovanje s ključnimi deležniki, s 

katerimi in za katere ustvarjajo vrednost, s ciljem 

zmanjševati tveganja in opredeljevati nove prilož-

nosti. Vrednost, ustvarjena na podlagi družbenega 

kapitala, se pri deležniških skupinah odraža različno 

in je v mnogih primerih tesno povezana s krepitvijo 

drugih kapitalov (predvsem proizvodnega, finanč-

nega in naravnega kapitala). Spodnja preglednica 

prikazuje, kako so rezultati na področju družbenega 

kapitala v nekaterih primerih zajeti v poročanju o 

drugih kapitalih oziroma v drugih sklopih tega letne-

ga poročila, v nekaterih primerih pa so informacije 

podane v nadaljevanju tega sklopa.

Krepitev družbenega kapitala skozi odnose s 
posamezno deležniško skupino

Informacije o krepitvi družbenega kapitala so 
zajete predvsem v sklopih

Kupci in dobavitelji Proizvodni kapital

Lokalne skupnosti Naravni kapital in Finančni kapital 

Nacionalne in EU institucije  
(lastnik, regulator, širši evropski odločevalski 
prostor)

Družbeni kapital/Skladnost z 

regulativnimi zahtevami

Izobraževalno-raziskovalne in poslovne 
organizacije (Slovenija in tujina)

Strateške usmeritve/Razvojni projekti

Strokovna združenja
Ključni deležniki/Sodelovanje v 

organizacijah in združenjih

Civilna družba
Družbeni kapital/Sodelovanje v širšem 

družbenem okolju

Nacionalni in regionalni mediji
Družbeni kapital/Sodelovanje v širšem 

družbenem okolju

Strateške usmeritve/Strateški 
izzivi družbe ELES

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI IN STRATEŠKIMI 
IZZIVI 

Ključna tveganja in 
priložnosti

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI, TVEGANJI IN 
PRILOŽNOSTMI 
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Družba ELES poleg ustvarjanja temeljne koristi za 

širšo skupnost, to je zagotavljanje neprekinjenosti in 

stabilnosti oskrbe z električno energijo, ustvarja celo 

vrsto pozitivnih eksternalij, ki tako ali drugače omo-

gočajo razvoj družbenega okolja, v katerem ELES po-

sluje. Ti vplivi se kažejo na nadnacionalni, državni in 

lokalni ravni. Nadnacionalna raven v tem poročilu še 

ni opredeljena.

Ključni kazalniki

Odvedeni davki in 
izplačilo deleža v 
dobičku lastnika: 

9 milijonov EUR

Humanitarna 
dejavnost: 6 %

Izobraževanje  
in znanost: 29 %

Šport in  
rekreacija: 60 %

Kultura: 4 % Varovanje okolja: 1 %

Regulativne zahteve predstavljajo so temeljni regula-

tivni dejavnik poslovanja družbe ELES. Razumeti ga je 

treba kot formalni okvir, ki zagotavlja trajnostno poslo-

vanje, ki ne omogoča le rasti družbe ELES, ampak tudi 

širšega okolja. Seveda regulativne zahteve pomenijo 

le nujni, od zunaj predpisani del izraza širše družbene 

odgovornosti. Večino opisanih dejavnosti in odgovor-

nosti do družbenega kapitala družba ELES ustvarja sa-

moiniciativno kot izraz zavedanja, da je konstruktivno 

sodelovanje z deležniki predpogoj obstoja.

Poslovanje družbe ELES regulira regulator sloven-

skega energetskega trga, Agencija za energijo, kot 

je določeno v EZ-1 in podzakonskih aktih. Po uprav-

ljavski plati delovanje družbe ELES regulira Ministr-

stvo za infrastrukturo. Stalna skrb je zato usmerjena 

v zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodaj-

nimi in regulativnimi okviri ter dejavno sodelovanje 

pri sprejemanju zakonodajnih in regulativnih aktov, 

z dajanjem pripomb na njihove predloge.

Za lažje razumevanje specifike reguliranja oziro-

ma poslovanja sistemskega operaterja prenosnega 

omrežja električne energije se v nadaljevanju tudi v 

tem letnem poročilu podajajo opisi posameznih ka-

tegorij reguliranih računovodskih izkazov.

Priznani prihodki: Priznane regulirane prihodke do-

loči agencija za prihodnje 3-letno regulativno ob-

dobje v letu pred začetkom regulativnega obdobja. 

Namenjeni so kritju priznanih upravičenih stroškov 

sistemskega operaterja. Regulirane prihodke tekoče-

ga obdobja zmanjšujejo presežki prihodkov iz prete-

klih let in drugi prihodki. Na prvem mestu reguliranih 

letnih prihodkov je omrežnina za uporabo preno-

snega sistema, ki jo uporabniki omrežja plačujejo 

skupaj s stroški porabljene električne energije. Na 

drugem mestu so prihodki iz upravljanja prezase-

denosti povezovalnih zmogljivosti. Te ustvarjajo na 

avkcijah, na katerih dodeljujejo čezmejne prenosne 

zmogljivosti (ČPZ) za trgovanje z električno energijo. 

Način izračuna reguliranih prihodkov

Skladnost z regulativnimi zahtevami

OMREŽNINE

Stroški delovanja in vzdrževanja

Stroški raziskav in inovacij

Reguliran donos na sredstva

Stroški amortizacije

Spodbude

Stroški el. energije za izgube

Stroški sistemskih storitev

Presežek preteklih let

–

=

Drugi  
prihodki

+

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 

značaja so vsi prejemki sponzorskih in donatorskih 

sredstev objavljeni na spletni strani www.eles.si v ru-

briki Informacije javnega značaja.

Donacije in 
sponzorstva 

lokalnim 
skupnostim
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Njihovo omrežje ni le omrežje za zagotavljanje oskr-

be z električno energijo domačim odjemalcem, tem-

več tudi tranzitno omrežje trgovcem, ki kupujejo in/

ali prodajajo električno energijo v tujini. Ti prihodki 

so regulirani po evropski zakonodaji.

Stroški delovanja in vzdrževanja: Stroški delovanja 

in vzdrževanja omrežja so glavni upravičeni stroški, 

kajti le z rednimi vzdrževalnimi deli lahko omrežje oh-

ranjajo v brezhibni kondiciji. Delijo se na nadzorova-

ne in nenadzorovane stroške. Nadzorovane stroške 

delovanja in vzdrževanja agencija določi na podlagi 

gibanj teh stroškov v preteklosti in v odvisnosti od 

obsega omrežja. Te agencija popravi še s faktorjem 

učinkovitosti in inflacije. Njihova omejena višina je 

določena za posamezna leta regulativnega obdobja. 

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so 

stroški, na katere družba ELES s svojim delovanjem 

ne more vplivati (med te spadajo tudi stroški, pove-

zani z električno energijo za izravnavo sistema) in so 

v celoti kriti z reguliranimi prihodki. V skladu z aktom 

med nenadzorovane stroške spadajo tudi stroški in 

odhodki, povezani z nekaterimi novimi nalogami, ter 

stroški in odhodki pametnih omrežij. 

Stroški električne energije za izgube v omrežju: Pri 

prenosu električne energije po prenosnem sistemu 

nastajajo ohmske izgube električne energije, ki se 

sprošča v obliki toplote. Stroški izgub se določijo na 

podlagi količin izgub na prenosnem sistemu (iz me-

ritev na prevzemno-predajnih mestih) in doseženih 

cen električne energije za izgube.

Stroški amortizacije: Upravičen strošek pomeni 

amortizacija tistih sredstev, ki so po določbah agen-

cije opredeljena kot potrebna za izvajanje dejavno-

sti sistemskega operaterja, in katerih amortizacija 

upravičeno bremeni končnega potrošnika.

Regulirani donos na sredstva: To je priznan upravi-

čen strošek, saj se z donosom krijejo obresti od najetih 

kreditov, davek iz dohodka pravnih oseb in dobiček, s 

katerim razpolaga lastnik. Določi se na podlagi regu-

lativne baze sredstev in stopnje tehtanega povpreč-

nega stroška kapitala. Reguliran donos na sredstva se 

Sodelovanje v širšem družbenem okolju

Družba ELES si prizadeva vsakodnevno širiti nače-

la družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in 

družbenem okolju, ki ga soustvarja. Družba sodeluje 

pri razvoju stroke, dviguje energetsko in sevalno pi-

smenost ter podpira delovanje številnih organizacij in 

izjemnih posameznikov. 

Podpora ni omejena le na sredstva, ampak tudi 

na deljenje znanja, ki je pomembnejše za družbo. 

Tako je za srednješolske učitelje elektrotehnike, ki 

so se zbrali v velikem številu na vsakoletnem izobra-

ževanju, t. i. Elektriadi, dr. Uroš Kerin izvedel daljše 

poučno predavanje. Pomembno je, da se prihodnje 

generacije seznanijo z bistvenim znanjem, ki ga 

bodo potrebovale, ko bodo z naprednim znanjem 

opravljale svoj poklic v sodobnem elektrotehničnem 

okolju. Univerze, fakultete, šolski centri in druge izo-

braževalne ustanove niso le vir znanja, ampak veli-

ko več. Za družbo ELES so pomemben vir prihodnjih 

generacij tehnikov, inženirjev in drugih strokovnja-

kov, pomembnih za uspešno poslovanje podjetja. 

Zato so konec leta 2019 z odprtjem diagnostično-

-analitskega centra (DAC) v Beričevem odprli tudi 

t.i. stičišče idej med mladimi in strokovnjaki družbe 

ELES. Primer takega obiska so študenti magistrskih 

programov IKT in Multimedija. V DAC jim je dr. Uroš 

Kerin s sodelavci predstavil interdisciplinarnost izzi-

vov zelene energije. 

Zaradi vedno večjih multikulturnih družbenih vpra-

šanj družba ELES podpira dogodke, ki promovirajo 

strpnost in spoštovanje do sočloveka. Čedalje bolj 

onesnaženo okolje in pristop ljudi do tega je moti-

vacija, da v družbi ELES aktivneje podpirajo ekolo-

v skladu z aktom ne priznava za del vrednosti sredstev 

v višini brezplačno prevzetih sredstev, pridobljenih s 

plačili nesorazmernih stroškov za priključitev v sistem, 

na sredstva, zgrajena iz sredstev od upravljanja preza-

sedenosti, sredstva, zgrajena s sofinanciranjem, brez-

plačno prevzeta sredstva.

Stroški sistemskih storitev: Kot upravičen strošek za 

zagotavljanje sistemskih storitev agencija upošteva 

pogodbeno ceno za vsako posamezno sistemsko sto-

ritev, pri čemer mora biti pogodba sklenjena z naju-

godnejšim ponudnikom. 

Pri vseh postopkih, vezanih na zakup sistemskih sto-

ritev, angažiranje energije za izravnavo sistema in 

pokrivanje izgub v prenosnem sistemu, družba ELES 

uresničuje cilje zagotavljati maksimalno transparen-

tnost in konkurenčnost navedenih postopkov. Dose-

ganje teh ciljev je podlaga za priznanje stroškov s 

strani agencije.

Stroški raziskav in inovacij: So upravičeni stroški 

raziskovalnih in demonstracijskih projektov elektro-

operaterjev, če izpolnjujejo kriterije akta in omogo-

čajo koristi za elektrooperaterje odjemalce oziroma 

širše družbene koristi.

Spodbude: Spodbude so Elesu priznane, če realizira 

nižje stroške, kot so priznani upravičeni, za realizi-

ran prihranek ob zagotovitvi sistemskih storitev na 

brezplačen način, za realiziran letni prihranek pri 

nakupu električne energije za izgube, za brezplačno 

prevzeta sredstva, prav tako pa se spodbujajo tudi 

naložbe v pametna omrežja.

Presežek prihodkov iz preteklih let z obrestmi: Pre-

sežek prihodkov nad priznanimi upravičenimi stroški 

iz preteklih let skupaj z obrestmi agencija obravnava 

kot vir za pokrivanje priznanih upravičenih stroškov 

v tekočem in naslednjih letih. Presežek prihodkov iz 

preteklih let zmanjšuje omrežnino v naslednjih letih.

Drugi prihodki: Drugi prihodki vključujejo prihodke 

električne energije za izravnavo sistema in druge pri-

hodke, ki izvirajo iz dejavnosti elektrooperaterja in 

niso vezani na uporabo prenosnega omrežja. Obisk študentov programov IKT in Multimedija

132 133

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



ške zveze in gibanja ter se skupaj z ekologi udele-

žujejo akcij odstranjevanja odpadkov iz slovenskih 

rek in jezer. Z ribiškimi družinami skrbijo za ribe in 

njihovo okolje. Ker v Sloveniji živijo posamezniki v 

pomanjkanju, podpirajo organizacije, ki pomaga-

jo nahraniti lačne, ter imajo posluh za starejše lju-

di, ki se znajdejo sami in brez podpore. Podpirajo 

tudi društva, ki v svoje športne aktivnosti vključu-

jejo mladostnike in odrasle s posebnimi potreba-

mi, večinoma avtizmom, Downovim sindromom in 

cerebralno paralizo. Z njimi se družijo na tekmah 

in spodbujajo vključevanje vseh v enotno, prijazno 

in strpno družbo. Podpirajo društva gluhih in nag-

lušnih, društva za oskrbo invalidov in filantropijo 

na dogodkih, kjer se promovira prostovoljstvo. Za 

aktiven razvoj samostojnosti mladih v družbi ELES 

podpirajo delovanje organizacij za spodbujanje 

podjetnosti, za samostojnost ostarelih pa soro-

dne organizacije, ki svoj trud namenjajo ostarelim. 

S podporo organizacijam, ki izvajajo terapije s po-

močjo psov, podpirajo nov trend pristopa k bolez-

nim. Nekaj sredstev namenijo tudi zavetiščem za 

živali, društvom za pomoč človeku v stiski, dežu-

rnim telefonom za ljudi v stiski in obolelim za ra-

kom. Prejemniki podpore so tudi prostovoljna ga-

silska društva, taborniki, distrofiki in študenti. Za 

ohranjanje lokalne kulture skromno podpirajo tudi 

večje krajevne festivale, pustovanja ipd. 

Slovenska filantropija Namesščanje gnezdilnice na daljnovodni steber Dogodek Energija, družba in odprto izobraževanje

Aktivno v obliki strokovnega sodelovanja in finanč-

ne podpore konkretno prispevajo tudi k razvoju zna-

nosti. S podprtimi smotrnimi raziskavami se med 

sistemskimi operaterji v Evropi uvrščajo v sam vrh 

(ENTSO-E report 2018). Družbeno odgovorno ravna-

nje se začne s koristnimi družbenimi usmeritvami in 

smotrnimi rešitvami, ki tvorijo skupen napredek na 

odgovoren in z znanostjo podprt način.

K skupnemu napredku želijo prispevati tudi z delje-

njem znanja in novih dognanj. V veliki meri se stro-

kovnjaki družbe ELES udeležujejo družbeno koristnih 

dogodkov v Sloveniji in tudi v tujini, kjer s sodelova-

njem na okroglih mizah in s predavanji približajo in-

formacije tistim, ki mogoče do njih nimajo dostopa 

ali o njih niso bili obveščeni. 

Družba ELES in Društvo za opazovanje in preučeva-

nje ptic Slovenije sta v letu 2019 podpisala dogovor 

o namestitvi gnezdilnic na daljnovodne stebre, s či-

mer želita izboljšati gnezditvene možnosti nekaterih 

ogroženih vrst ptic. Gnezdilnice za kavke so bile konec 

lanskega leta nameščene na 400 kV daljnovodu Ma-

ribor–Krško in 110 kV daljnovodu Maribor–Cirkovce. 

S takim sodelovanjem med sistemskim operaterjem 

elektroenergetskega omrežja in nevladno organiza-

cijo se odraža skrb za biotsko raznovrstnost, saj se v 

družbi ELES zavedajo, da s svojim poslanstvom za-

nesljivega in kakovostnega prenosa električne ener-

gije posegajo v naravno okolje ptic.

Krepitev energetske in sevalne pismenosti ter 

poznavanje elektromagnetnih polj: Javnost elek-

trično energijo dojema kot samoumevno dobrino, 

ki jim je na razpolago, kjer in kadar jo potrebujejo. 

Ne zavedajo se, da mora zato v ozadju delovati iz-

jemno usklajen sistem ter da so daljnovodi in drugi 

elementi prenosnega elektroenergetskega omrežja 

nujno potrebni, da električna energija pride do njih. 

Tega se po navadi zavejo šele ob morebitnem iz-

padu. Ker želimo v družbi ELES javnost spodbuditi 

k razmisleku in jih ozavestiti o tem, da električna 

energija ni tako samoumevna dobrina ter da za to, 

da nam je na voljo ob vsakem trenutku, skrbi druž-

ba ELES z vodenjem slovenskega elektroenerget-

skega sistema, podpira tudi aktivnosti za krepitev 

energetske pismenosti.

Zato so v družbi ELES tudi v letu 2019 ponovno pod-

prli delovanje projekta EN-LITE (www.en-lite.si), ki 

si prizadeva za krepitev energetske pismenosti med 

različnimi deležniki. Tokrat so v družbi ELES poseb-

no pozornost namenili razvoju iEnergije kot prosto 

dostopnega učnega gradiva. Sodelujejo pri pro-

jektu Knjižnica odprtega izobraževanja Slovenije, ki 

poteka pod okriljem Instituta Jožef Stefan, Centra 

za prenos znanja in tehnologij. Razvili in implemen-

tirali so iEnergijo kot prosto dostopno učno gradivo 

ter popestrili formalni in neformalni učni proces med 

slovenskimi srednješolci in študenti. 

Na dogodku z naslovom Energija, družba in odprto 

izobraževanje, ki ga je organiziralo društvo za krepi-

tev energetske pismenosti EN-LITE v sodelovanju z 

Unescom, je dr. Kerin, predstavnik ELES, predstavil 

ključne izzive energetskega sektorja in nekatere uk-

repe, ki jih ELES že izvaja za energetsko vzdržno pri-

hodnost.

Ponovno smo podprli Center odličnosti nizkoogljič-

ne tehnologije (CO NOT), ki je nepridobitni zavod, 

katerega namen je združiti vse bistvene slovenske 

potenciale, ki omogočajo skladen, celovit in sistema-

tičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešile 

prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. 

V okviru vodilne pobude EU na področju inovacij za 

prilagajanje na podnebne spremembe so v družbi 

ELES ponovno izvajali Climate-KIC programe, kot so:

• Climate Launchpad (največji svetovni natečaj ze-

lenih poslovnih idej),

• Accelerator (največji evropski pospeševalnik na 

področju zelenih tehnologij za start-up podjetja);

• Pioneers into Practice (evropski mobilni program za 

pridobivanje novega znanja, namenjen strokovnja-

kom s področja nizkoogljičnosti in drugih področij);

• Climathon (globalni dogodek, na katerem vsi ude-

leženci skupaj razvijajo rešitve za izzve, s katerimi 

se soočajo sodobna mesta zaradi podnebnih spre-

memb). 

Spletna aplikacija iEnergija
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Sodelovanje v družbeno koristnih strokovnih raz-

pravah: Strokovnjaki družbe ELES se redno vključu-

jejo v javne razprave o energetski prihodnosti in 

energetskih izzivih Slovenije. V letu 2019 so prav 

tako kot pretekla leta sodelovali pri snovanju ener-

getskega koncepta Slovenije ter kot predavatelji 

in razpravljavci sodelovali na številnih domačih 

in tujih energetskih konferencah ter septembra 

organizirali strokovni posvet (več v poglavju Po-

membnejši dogodki).

Na Projektnem forumu 2019, ki ga organizira Slo-

vensko združenje za projektni management, z nas-

lovom Kompetenčno do uspešnih projektov, je Gre-

gor Omahen, vodja Službe za komercialne projekte, 

predstavil primer vodenja projekta, Projekt NEDO. 

Predstavitev se je osredotočala na posebnosti vo-

denja velikega mednarodnega projekta z državami 

iz popolnoma različnih kultur. Predstavil je izzive, s 

katerimi so se srečevali v fazi priprave in pozneje iz-

vedbe projekta, kako so premagovali kulturne razli-

ke, vzpostavljali medosebno verbalno komunikacijo 

med strokovnjaki ter obvladovali roke in finančne 

vire projekta.

Janez Humar iz družbe ELES je koncept celostnega 

razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil 

E8 predstavljal na Slovensko-norveškem poslovnem 

srečanju o umetni inteligenci, trajnostni mobilnosti 

in krožnem gospodarstvu. Kot je poudaril Humar, je 

Elesov koncept E8 skladen s trajnostnimi rešitvami 

agencije SINTEF, kar odpira možnosti za nadaljnje 

sodelovanje.

V Ljubljani je novembra potekala zaključna delav-

nica delovnega sklopa 5, ki ga v okviru projekta 

MIGRATE vodi družba ELES. Partnerji projekta so 

udeležencem predstavili ključne dosežke – verje-

tnostni pristop za ocenjevanje, upravljanje in bla-

ženje vpliva emisij harmonikov, inovativno metodo 

za blaženje nihanja omrežne frekvence in orodje za 

4D-vizualizacijo kakovosti omrežne napetosti. 

Dr. Blaž Kirn iz družbe ELES, ki koordinira aktivnosti 

partnerjev v okviru delovnega sklopa 5, je v uvodu na 

kratko predstavil namen in cilje projekta MIGRATE.

Na srečanju Inovacija energetike na Brdu pri Kranju 

so številni govorci predstavili novosti v energetiki, 

ključne za zeleno energetsko transformacijo. Kot 

eden izmed inovativnih mednarodnih projektov, 

ki prispeva sodobno opremo japonskih in sloven-

skih ponudnikov rešitev, je projekt NEDO, katere-

ga rezultate prve faze so predstavili Kazuo Yokota 

(NEDO), Akito Fukasawa (Hitachi) in Gregor Oma-

hen iz družbe ELES, ki financira razvoj naprednih 

funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile na-

predno infrastrukturo pametnih omrežij. Na strate-

ški okrogli mizi je mag. Aleksander Mervar izposta-

vil pomembnost inovacij.

Obiski v Republiškem centru vodenja: Čeprav 

družba ELES upravlja infrastrukturo, ki je izjemno 

pomembna za delovanje celotne družbe, naša vra-

ta za organizirane skupine, ki se želijo seznaniti z 

delom družbe, niso zaprta. V Republiškem centru 

vodenja, ki je srce slovenskega elektroenergetskega 

sistema, so letos gostili številne skupine iz Slove-

nije in iz tujine. Med obiskovalci iz Slovenije so bili 

predstavniki različnih podjetij, študenti in dijaki 

ter druge interesne skupine.

Obiski skupin po centrih za infrastrukturo preno-

snega omrežja (CIPO) z ogledi razdelilno trans-

formatorskih postaj (RTP): V CIPO Ljubljana je 

družba EIMV snemala promocijski video, obiskali 

so ga študenti VSŠ ŠC Kranj, za otroke zaposlenih 

je bil organiziran Dan odprtih vrat, obisk predstav-

nikov EBRD in gasilske zveze PGD Beričevo–Brinje. 

CIPO Divača so obiskali predstavniki družbe ETI 

PROSTIK in predstavniki Fakultete za elektrotehni-

ko Ljubljana. CIPO Podlog so obiskali dijaki in štu-

denti Šolskega centra Celje in Fakultete za elektro-

tehniko Maribor. CIPO Maribor so obiskali učenci 

OŠ Cirkovce.

Sodelovanje z mladimi: Že vrsto let si družba ELES 

prizadeva za dvig energetske pismenosti med mla-

dimi. Zato je letos septembra skupaj z družbo Gen 

energija, Elektroinštitutom Milan Vidmar in Fakul-

teto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ponovno 

organizirala izobraževalni festival za srednješolce 

Elektrofest. Mlade so tokrat želeli seznaniti z dejstvi 

o sevanju v vsakdanjem življenju in ovreči nekatere 

mite, povezane z elektromagnetnim sevanjem.

V letu 2019 je potekala prva interna predstavitev 

magistrskega dela v organizaciji Sveta za razisko-

valno in znanstveno dejavnost ELES. Delo je rezul-

tat strokovnega sodelovanja družbe ELES in Fakul-

tete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

(FERI) Univerze v Mariboru. Gospa Ana Kerbler je 

pod strokovnim mentorstvom dr. Uroša Kerina 

(ELES) in izr. prof. Jožefa Ritonje (FERI) izdelala 

nalogo z naslovom Regulacija napetosti elektroe-

nergetskega sistema s centralnim regulatorjem. V 

družbi ELES podpirajo gradnjo kompetenc in se za-

vedajo pomena sodelovanja za razvoj stroke.

Krepitev znanja prek spletnega mesta: Na spletni 

strani družbe ELES je vzpostavljena rubrika Zak-

ladnica znanja, v okviru katere se javnost lahko 

seznanja z zanimivimi in poučnimi dejstvi o elek-

troprenosni dejavnosti. 

Projektni forum Predstavitev koncepta E8 Dogodek Energija, družba in odprto izobraževanjeZaključna delavnica MIGRATE
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Ključna tveganja in priložnosti

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Odpor do uporabe službenih električnih 
vozil.

Motiviranje uporabnikov za hitrejši prehod 
v sodobno nizkoogljično družbo.

SI1, SI6

Tveganje nepriznavanja celotnih 
upravičenih stroškov regulativnega 
obdobja. 

Optimizacija komunikacije z zunanjimi 
deležniki.

Optimizacija upravljalskih procesov družbe 
ELES.

Zagotavljanje večjega zadovoljstva 
uporabnikov.

SI4, SI2, SI13

Tveganje javnega naročanja. Debirokratizacija javnega naročanja. SI2, SI13

Obratovanje stikališč z dotrajano VN in 
sekundarno opremo.

Posodobitev in posledičen dvig ugleda 
družbe ELES v lokalnih skupnostih.

SI2, SI6, SI4

Naraščanje stroškov sistemskih storitev 
zaradi neurejenega zagotavljanja 
sistemskih storitev.

Izobraževanje odjemalcev in regulatorja.
SI2, SI6, SI13, 
SI4

Pretirano zniževanje stroškov delovanja in 
vzdrževanja zaradi ohranjanja obstoječe 
povprečne tarife za uporabo prenosnega 
omrežja na račun nižje zanesljivosti 
delovanja prenosnega sistema.

Optimizacija procesov in posledično 
nižanje stroškov.

SI4, SI7

Uporabljanje samo konvencionalne 
tehnologije in pristope za izboljšanje 
odpornosti elektroenergetske 
infrastrukture.

Vključevanje novih netehnoloških znanj v 
delovne in razvojne procese.

SI2, SI4

Umestitev objekta na ozemlje, ki je 
predmet arbitraže.

Urejanje odnosov z lokalnimi skupnostmi in 
sosednjimi državami.

SI4, SI13

Napačno tolmačenje sprejetih ukrepov 
in sprememb delovanja prenosnega 
elektroenergetskega omrežja.

Vključevanje podjetij in posameznikov v 
načrtovanje in izvajanje novih storitev.

SI6

Odrinjenost na rob dogajanja pri 
doseganju podnebnih ciljev.

Vključevanje podjetij in posameznikov v 
načrtovanje in izvajanje novih storitev.

SI6, SI5

Nezadovoljstvo z visokimi stroški  
sistemskih storitev prenosa.

Prikaz učinkovitosti družbe ELES in koristi za 
vse segmente življenja v Sloveniji.

SI7

Nepoznavanje priložnosti, ki jih ponuja 
ELES perspektivnim kadrom.

Pozicioniranje družbe ELES v skladu z 
vrednotami znamke ELES.

SI9

Zavračanje vmeščanja objektov v prostor.
Vzpostaviti zaupanje in dvosmeren odnos z 
lokalnimi skupnostmi.

SI10

Muzej elektroprenosa Fala–Laško: Varovanje pre-

mične kulturne dediščine izvaja odgovorno osebje 

muzeja elektroprenosa Fala–Laško. Dejavnost varo-

vanja opredeljuje niz strokovnih nalog, potrebnih za 

ohranjanje predmetov, in sicer predmetov, ki so po-

membno zaznamovali kulturno elektrotehniško zgo-

dovino na slovenskem prostoru. Muzej letno obišče 

večje število obiskovalcev. Z vsemi elektro šolami v 

Sloveniji, od srednjih šol do fakultet, imajo sklenjene 

dogovore, tako da muzej vsako leto iz vsake omenje-

ne šole obišče avtobus obiskovalcev. Muzej obiščejo 

tudi naključni obiskovalci, izletniki, društva upoko-

jencev idr. Z varovanjem elektrotehničnih predme-

tov družba ELES spoštuje zgodovino in je družbeno 

odgovorna za širitev znanja o elektrotehniki.

Muzej elektroprenosa Fala–Laško
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INTELEKTUALNI  
KAPITAL

STRATEŠKI IZZIVI

SI1: splošna elektrifikacija življenja

SI2: digitalizacija

SI3: kibernetska varnost

SI4: obvladovanje elektroenergetskega sistema v decentraliziranem 
okolju

SI5: izziv novih sistemskih storitev

SI6: razogljičenje

SI8: vključevanje tržnih načel

SI9: poživljanje oziroma pomlajevanje družbe

SI12: sodelovanje z zasebnim kapitalom

SI13: poslovna odličnost

Intelektualno lastništvo/kapital predstavlja vrednost 

za družbo v obliki akumuliranega znanja in izkušenj, 

ki ostajajo družbi tudi po tem, ko jo zaposleni zapus-

tijo, in ki je na voljo novozaposlenim v različnih for-

matih. 

Temeljni elementi intelektualnega kapitala družbe 

ELES so postopki, politike, kodificirani procesi ter za-

pisi posameznih delov poslovnega modela, ki zago-

tavljajo daljnoročno delovanje poslovnega modela 

ne glede na možno fluktuacijo zaposlenih. Ta del 

neopredmetenega kapitala je letos prvič samostoj-

no opredeljen v letnem poročilu, zato ni opredeljen 

enako celovito kot ostali kapitali. Glede povezljivosti 

s strateškimi izzivi in tveganji je za razliko od drugih 

kapitalov opredeljen po posameznih elementih, kot 

so razvidni iz prvega stolpca preglednice.

Strateške usmeritve/Strateški 
izzivi družbe ELES

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI IN STRATEŠKIMI 
IZZIVI 

Ključna tveganja in 
priložnosti

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI, TVEGANJI IN 
PRILOŽNOSTMI 
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Ključni kazalniki

Realizacija DSP 2016–2020 v % na dan 31. 12. 2019  

SC 1 Doseganje poslovne odličnosti –  
600 točk

90,0

85,0

71,8

77,5

68,9

97,0

100,0

74,1

95,5

100,0

84,4

SC 2 Doseganje čistega poslovnega 
izida v skladu z metodologijo Agencije 

za energijo RS

SC 3 Prepoznavnost in ugled v 
javnostih

SC 4 Celovito upravljanje s kadri

SC 5 Učinkovito upravljanje s 
fizičnimi sredstvi družbe

SC 6 Učinkovito upravljanje ITK 
storitev

SC 7 Optimiranje investicijsko – 
vzdrževalnih izvedbenih procesov

SC 8 Uveljavljanje celovitega 
nadzora*

SC 9 Zagotavljanje fleksibilnosti 
sistemskih storitev

SC 10 Maksimizacija NTC v okviru 
obstoječega omrežja

SC 11 Vlaganja v pametna omrežja

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

• Realizacija DSP – 85,8 %

• samoocena odličnosti po modelu EFQM – 537 točke 

Več o tem v sklopu Strateške usmeritve (Dolgoročni strateški plan za obdobje 2016–2020 ter Upravljanje 

standardov in tveganj).

Nefinančni kazalniki

Ker je intelektualni kapital opredeljen kot strateški 

kapital šele od leta 2018 naprej, se nefinančni ka-

zalniki za ta kapital šele oblikujejo. Vezani bodo na 

naslednje teme:

• število vseh pridobljenih inovativnih predlogov v 

prvem letu poročanja; 

• pogodba/koncesija za opravljanje dejavnosti sis-

temskega operaterja prenosa električne energije 

do leta 2050;

• partnerske pogodbe na slovenskih ali evropskih 

projektih;

• seznam aplikacij lastnega razvoja in aplikacij, raz-

vitih in avtorsko zaščitenih za ELES; 

• delež informatiziranosti procesov (podatek bo 

mogoče pridobiti ob uvedbi letnega ocenjevanja 

zrelosti procesov, v katerem se spremlja tudi ta 

vsebina);

• prepoznavnost znamke ELES;

• prepoznavnost družbe po inovativnosti in razvojni 

usmerjenosti;

• delež poučnosti procesov (podatek bo mogoče pri-

dobiti ob uvedbi letnega ocenjevanja zrelosti pro-

cesov, v katerega se doda ocena skrbnika, kolikšen 

del dejavnosti ima navodila za delo);

• število poučnih gradiv in dejavnosti za izobraže-

vanje splošne javnosti: korporativna brošura za 

dijake in študente, »pasoš« elektroenergetskega 

sistema. 

V okviru sistema upravljanja so zapisani interni pred-

pisi, ki določajo pravila delovanja in način izvajanja 

procesov. Izbrani procesni pristop omogoča nadzor 

nad povezavami med procesi in njihovimi medseboj-

nimi vplivi ter poudarja pomen:

• razumevanja in izpolnjevanja zahtev notranjih in 

zunanjih odjemalcev;

• uspešnosti in učinkovitosti procesov;

• obvladovanja tveganj;

• nenehnega izboljševanja na podlagi objektivnih 

merjenj.

Seznam lastno razvitih aplikacij v letu 2019

• Na IS Maximo so bile izvedene manjše dopolnitve 

in odprave napak predvsem za področje Varnost 

in zdravje pri delu;

• za potrebe postavitve DAC (diagnostično-analitski 

center) izdelava skript za dnevno replikacijo po-

datkov iz sistemov SCADA in ADVANCE;

• izdelava pregledovalnikov za pregled stroškov, po-

godb, nabavnih nalogov, projektov itd.; 

• aplikacija KPU za podajanje pobud, korektivnih in 

preventivnih ukrepov;

• aplikacija OKOLJE za ocenjevanje okoljskih vidi-

kov.

Nakup aplikacij in orodij 

• Nakup in namestitev aplikacije SFTP za zajem 

slik kamere OTLM merilnika, nameščenega na DV 

110 kV Cerkno–Idrija – poligon za žled Bevkov Vrh;

• nakup dveh licenc MATLAB za Sl. za načrtovanje 

omrežja.

Svetovanja in izobraževanja (izvedene študije) 

• Določitev kazalnikov in metrik za analizo stanja 

podatkovne baze informacijskega sistema Maxi-

mo;

• priprava vsebinskega, podatkovnega in procesne-

ga modela analiz za DAC.

*  Uveljavljanje celovitega nadzora na PO s prevzemanjem obstoječega omrežja, uveljavljanjem enotnih kriterijev priključevanja ter vstopanje v inv./
rekon. na meji prenosnega in distribucijskega omrežja
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Upravljanje standardov

V družbi ELES skozi procesni model uresničujejo inte-

grirani sistem upravljanja družbe, ki na podlagi uve-

ljavljenih modelov in procesnega pristopa s svojim 

delovanjem vodstvu zagotavlja metodološko pod-

poro pri organizacijskem razvoju družbe. V družbi 

imajo vzpostavljene politike za vse segmente in-

tegriranega sistema upravljanja, ki jih redno preg-

ledujejo in ustrezno dopolnjujejo. To so politika traj-

nostnega razvoja, politika upravljanja družbe ELES, 

politika kakovosti in odličnosti, politika upravljanja 

tveganj, politika upravljanja sredstev, politika ravna-

nja z okoljem, politika varovanja informacij, politika 

varnosti in zdravja pri delu, kadrovska politika, poli-

tika komuniciranja in druge poslovne politike. Vrsto 

let izvajajo integrirane presoje certificiranih siste-

mov upravljanja (za ISO 9001, SIST EN ISO 14001, 

BS ISO/IEC 27001, SIST-TS BS OHSAS 18001, SIST 

EN ISO/IEC 17020), ki so eden od poglavitnih virov 

priložnosti za nenehne izboljšave, hkrati pa upošte-

vajo tudi načela in smernice drugih standardov (ISO 

31001, ISO 55001 itd.). 

Na področju sistema kakovosti nadaljujejo izbolj-

ševanje upravljanja in optimiziranje poslovnih pro-

cesov. Nadgradili so aplikativno podporo dajanju 

pobud in priložnosti za izboljšave tudi za potrebe 

notranje revizije. Na področju sistema ravnanja 

z okoljem so nadgradili informacijsko podporo za 

spremljanje okoljskih vidikov. Nadaljuje se z izbolj-

ševanjem spremljanja rezultatov uvedenih izbolj-

šav v sistemu ravnanja z okoljem. V družbi ELES se 

zavedajo, da varnost in zdravje pri delu nista le za-

konska obveznost, temveč temeljna naloga družbe. 

Zagotavljanje varnega in zdravega dela zmanjšuje 

število poškodb ali bolezni, povezanih z delom, zato 

sta varnost in zdravje pri delu v neposredni povezavi 

s poslovno uspešnostjo. Pri tem v veliki meri pomaga 

vzpostavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri 

delu, ki nas sistematično vodi pri načrtovanju in iz-

vajanju ukrepov ter uvajanju izboljšav. Z namenom 

uspešnega obvladovanja sistema vseskozi spremlja-

jo ukrepe notranjih in zunanjih presoj. Sam sistem 

vodenja je naravnan preventivno in proaktivno. Sko-

zi planirane dejavnosti, ki predstavljajo ključ varnosti 

in zdravja pri delu, večinoma prispevajo k prepreče-

vanju nepričakovanih dogodkov. Prepoznana tve-

ganja nedelovanja sistema vodenja so za nas pri-

ložnost, da skozi analizo poiščemo vzrok, ki pomeni 

potencialno nevarnost za uresničitev nepričakovanih 

dogodkov, in ga pravočasno odpravimo. Preverjanje 

učinkovitosti in ukrepanje v primeru zaznanih odsto-

panj hkrati pomeni fleksibilnost in razvoj samega 

sistema. V letu 2019 so zaključili revizijo št. 4 izjave 

o varnosti z oceno tveganja ter pridobili izjave zapo-

slenih o seznanitvi s tem dokumentom. Pripravljati 

so se začeli tudi na prehod s standarda BS OHSAS 

18001 na standard ISO 45001, za kar je bila prip-

ravljena analiza vrzeli. Za dosego postavljenega cilja, 

ki je certificiranje po novem standardu, bodo v letu 

2020 usmerjeni k implementaciji zahtev tega stan-

darda. V ta namen bodo dodatnega usposabljanja 

deležni tudi notranji presojevalci. 

Sistem varovanja informacij (v nadaljevanju: SUVI) 

je sistem upravljanja, ki omogoča celovit in koordi-

niran pogled na informacijska varnostna tveganja 

organizacije ter zagotavlja vzpostavitev, vpeljavo, 

delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje 

in izboljševanje varnosti informacij omrežij in infor-

macijskih sistemov.

SUVI določa varnostne ukrepe in postopke v skla-

du z varnostno občutljivostjo, poslovno vrednostjo, 

ključnostjo in kritičnostjo informacij ne glede na ob-

liko, v kateri se informacije pojavljajo. Zasnovan je v 

obliki organizacijskih predpisov, pravilnikov, navodil 

in drugih internih predpisov družbe. Namen SUVI je 

ustrezno zaščititi informacije, omrežje in informacij-

ski sistem družbe s ciljem zagotavljati zaupnost, ce-

lovitost in razpoložljivost: zagotoviti dostop do infor-

macij, omrežja in informacijskega sistema izključno 

pooblaščenim osebam (zaupnost), varovanje toč-

nosti in popolnosti informacij, omrežja in informa-

cijskega sistema s preprečevanjem nepooblaščenih 

sprememb (celovitost), zagotavljanje pooblaščenim 

osebam dostop do informacij, omrežij in informa-

cijskih sistemov in z njimi povezanimi sredstvi, ki jih 

potrebujejo (razpoložljivost). Naj si bo informacija v 

elektronski obliki, na papirju ali v ustni obliki, takoj ko 

jo prepoznajo za vredno družbo ELES, postane pred-

met SUVI. 

Osnovni usmerjevalni dokument za vzpostavitev 

sistema upravljanja informacij v okviru obstoječe 

politike upravljanja družbe ELES je krovna varno-

stna politika ELES, na podlagi katere se sprejmejo 

podrejeni dokumenti – področne varnostne politike 

druge ravni, ki urejajo posamezna področja in ukre-

pe upravljanja varovanja informacij. Tretja raven so 

t. i. lokalne politike, navodila, obrazci in drugi zapisi. 

Ukrepi varovanja informacij se prilagajajo organiza-

cijskim, poslovnim in strateškim ciljem družbe ELES 

in veljavni zakonodaji. Upravljanje informacijske var-

nosti je usklajeno med posameznimi procesi in orga-

nizacijskimi enotami družbe. Za uspešno doseganje 

tega cilja je treba vzpostaviti in vzdrževati ustrezno 

raven varnostne zavesti in kulture varovanja infor-

macij pri vseh zaposlenih v družbi, ki morajo poznati 

zakonodajo in notranja pravila s področja varovanja 

informacij ter se ravnati po njih. 

S sklepom Vlade RS je družba ELES izvajalec bistve-

nih storitev. V okviru SUVI ima ELES za zagotavlja-

nje informacijske varnosti ter visoke ravni varnosti 

omrežij in informacijskih sistemov vzpostavljen in 

vzdrževan dokumentiran sistem upravljanja varova-

nja informacij ter sistem upravljanja neprekinjenega 

poslovanja. Na podlagi varnostne dokumentacije 

notranje organizacijske službe družbe ELES izvajajo 

varnostne ukrepe, ki se delijo na organizacijske, lo-

gično-tehnične in tehnično-varnostne ukrepe. 

Pomemben segment za zagotovitev neprekinjenega 

delovanja družbe in učinkovito varovanje premože-

nja družbe je integrirani tehnični varnostni sistem, 

osrednji del katerega je varnostno nadzorni center. 

Dodatne naloge so bile družbi ELES naložene tudi na 

področju informacijske varnosti in ukrepov za dose-

ganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih 

sistemov v segmentu zaščite, varovanja in obrambe 

informacijskega okolja pred nedovoljenimi dostopi 

do infrastrukture kot del varnostnih ukrepov za za-

gotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti 

omrežja in informacijskih sistemov. Tako mora druž-

ba ELES v skladu z ZInfV zagotoviti ustrezno varova-

nje ITK-prostorov ter izvajati potrebne varnostne uk-

repe, ki se delijo na organizacijske, logično-tehnične 

in tehnične ukrepe. 

Zaradi vzpostavitve integriranega varnostnega sis-

tema zaščite, ki zagotavlja neprekinjeno delova-

nje zmogljivosti, učinkovito varovanje premoženja, 

preprečevanje nepooblaščenega vstopa v varovane 

objekte in območja, preprečevanje naklepne in ne-

naklepne povzročitve škode na premoženju, izvajajo 

projekt Kompletno protivlomno varovanje in video-

nadzor ELES. V letu 2019 je bila izvedena druga faza 

projekta, CIPO Ljubljana in CIPO Maribor, izgradnje 

sistema protivlomne zaščite in videonadzora na več 

objektih ter prenos obstoječih požarnih alarmov in 

protivlomnih alarmov ter video signala z vseh obsto-

ječih objektov v varnostno nadzorni center (VNC). 

Prenovljeni in v VNC priključeni so bili tudi objek-

ti RTP Moste, RTP Brestanica in RTP Krško. VNC so 

nadgradili z novo aplikacijo (G-SIM), ki zagotavlja 
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kompleten nadzor nad vsemi snemalniki in kamera-

mi v sistemu, tako glede upravljanja sistema kot tudi 

zagotavljanja varovanja osebnih podatkov. Zasnova 

VNC v največji meri ustreza standardom in smer-

nicam na področju zasebnega varovanja in zakon-

skih zahtev zaščite prenosnega elektroenergetskega 

omrežja. V letu 2020 bo projekt zaključen.

Pred tem je bilo varovanje infrastrukture v lasti druž-

be ELES urejeno parcialno z različnimi pogodbenimi 

izvajalci za vsak objekt posebej, različne so bile tudi 

varnostne storitve, ki so jih pogodbeni izvajalci zago-

tavljali. Zagotovo pa tovrsten način varovanja, ki je 

sicer zadoščal kriterijem Zakona o zasebnem varova-

nju in Uredbe o obveznem organiziranju varovanja, ni 

omogočal celovite in poenotene zaščite varnosti infra-

strukture prenosnega elektroenergetskega omrežja, 

objektov in zaposlenih. Predhodni sistem tehničnega 

varovanja ni bil skladen z Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 

2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi oseb-

nih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

(Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: 

GDPR), ki je začela veljati. Z vzpostavitvijo integrira-

nega varnostnega sistema družbe ELES so zadostili 

zahtevam Zakona o zasebnem varovanju, Zakona o 

varstvu osebnih podatkov in GDPR ter drugim zakon-

skim opredelitvam, ki se nanašajo na zaščito infra-

strukture, ki je v lasti in upravljanju družbe ELES. 

V okviru poslovne odličnosti je družba ELES izvedla 

samooceno po modelu odličnosti EFQM ter posodo-

bila menedžerski dokument. Skupno število 537 točk 

v samoocenitvi 2019 kaže napredek na poti razvi-

janja odličnosti oz. trajnostne uspešnosti ELES. Pri-

ložnosti za izboljšave je še veliko, največ pri merilih 

voditeljstvo in zaposleni. Poslovna odličnost ostaja 

kot cilj tudi v DSP 2016–2020, ko naj bi v letu 2020 

dosegli 600 točk. Doseženi rezultati po posameznih 

merilih po modelu EFQM so razvidni iz grafa.

Graf: Ocene meril v %

Ključna tveganja in priložnosti

Element intelektualnega kapitala Strateški izziv

Poslanstvo SI2, SI5

Vizija SI1, SI6, SI8, SI13

Vrednote SI9

Poslovni model SI5, SI12, SI13

Poslovnik sistema upravljanja SI2

Politika upravljanja družbe ELES SI2, SI4, SI13

Politika kakovosti in odličnosti SI2, SI13

Politika upravljanja tveganj SI4, SI5

Politika upravljanja s sredstvi SI7, SI2

Politika ravnanja z okoljem SI6

Politika varovanja informacij SI3, SI2

Politika vodenja varnosti in zdravja pri delu SI11, SI3

Kadrovska politika SI9

Politika komuniciranja SI13

Register predpisov in standardov za področje vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, 
varnosti in zdravja pri delu, varovanja informacij in kontrolnega laboratorija

SI2, SI13

Sistem centralnega obveščanja o novostih v zakonodaji SI2, SI13

Analiza zadovoljstva odjemalcev storitev SI13

Ocenjevanje pogodbenih partnerjev SI2, SI13

Ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih SI2

Sistem in upravljanje kazalnikov (KPI) SI2

Model poslovne odličnosti in samoocenjevanja SI13

Menedžerski dokument SI13

Sistem notranjih presoj SI13

Sistem zunanjih presoj SI13

Integriran sistem upravljanja SI13

Integrirano poročanje SI2, SI13, SI5

Aplikacija KPU (informatizacija obvladovanja korektivnih in preventivnih ukrepov) SI2, SI3

Upravljanje inovacij SI5, SI13

Skupno ključno tveganje vezano na intelektualni 
kapital je neučinkovito ali nezadostno dokumenti-
ranje procesov in projektov, ki se vežejo na strate-
ške izzive. 

Priložnosti vezane na vse strateške izzive pa so 
predvsem:

• povečanje ugleda;

• možnost prenosa izkušenj na partnerje in druge 
akterje na elektroenergetskem trgu;

• privlačnost za nov profil iskalcev zaposlitve;

• optimiranje prenosa znanja.

Podrobnejši pregled povezljivosti po posameznih elementih intelektualnega kapitala

Samoocenitev 2014

Samoocenitev 2015

Samoocenitev 2016

Samoocenitev 2017

Samoocenitev 2018

1 Voditeljstvo

5 Procesi in stoiritve

2 Strategija

3 Zaposleni

4 Partnerstva  
in viri

8 Rezultati – 
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7 Rezultati – 
zaposleni

6 Rezultati – uporabniki 
prenosnega sistema

9 Rezultati 
poslovanja
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NARAVNI  
KAPITAL

STRATEŠKI IZZIVI

SI1: splošna elektrifikacija življenja

SI2: digitalizacija

SI3: kibernetska varnost

SI4: obvladovanje elektroenergetskega sistema v decentraliziranem 
okolju

SI5: izziv novih sistemskih storitev

SI6: razogljičenje

SI10: NIMBY

Dejavnost druže ELES je tesno povezana z narav-

nim okoljem. Spremembe v naravnem okolju so 

obravnavane z vso resnostjo in odgovornostjo ter 

jih upoštevajo že pri načrtovanju prenosnega ele-

ktroenegetskega omrežja. Pri umeščanju prenos-

nih elektroenergetskih objektov v prostor v družbi 

ELES uresničujejo svojo zavezo premišljenega in čim 

manjšega vpliva elektroenergetskih naprav na ljudi 

in okolje. Prizadevajo si uporabljati najnaprednejše 

tehnologije ter odgovorno uporabljajo naravne vire, 

materialev in energijo. To se odraža tudi v okoljskih 

vlaganjih. V letu 2019 so največ sredstev namenili 

izgradnji napredne infrastrukture za električna vozi-

la, ureditvi poslovnih prostorov in vgradnji sistema 

za ogrevanje poslovne stavbe, ki uporablja odveč-

no toploto iz transformatorja. Na področju izdatkov 

za varstvo okolja je bilo tako kot vsako leto največ 

sredstev porabljenih za komunalne storitve, doba-

vo vode iz javnega vodovodnega omrežja, meritve 

elektromagnetnega polja in vzdrževanje klimatskih 

naprav. V letu 2019 so se v primerjavi z letom 2018 

povečali stroški pri porabi vode zaradi poškodb na 

vodovodnem omrežju ter zaradi porabe vode pri 

gradnji in obnovi objektov. Večji stroški so bili tudi 

pri odvozu odpadkov, kar je posledica izgradnje in 

sanacij objektov. Večji strošek je nastal tudi zaradi 

odvozov odpadnih vod iz oljnih jam in oljnih lovilcev. 

Prizadevanje  družbe ELES za varstvo okolja se kaže 

tudi v tem, da v letu 2019 ni bilo razlitij nevarnih 

snovi in da niso prejeli kazni, povezanih s področjem 

varstva okolja.
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Graf: Okoljska vlaganja med letoma 2015 in 2019 (v tisoč EUR)
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Ključna tveganja in 
priložnosti
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PRILOŽNOSTMI 
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Zrak 
Delovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja 

ne povzroča neposrednih izpustov snovi v zrak, neka-

tere z njim povezane dejavnosti pa jih povzročajo v 

manjšem obsegu. V primerjavi s posrednimi izpusti 

snovi v zrak je količina teh snovi zanemarljiva. 

Ogljični odtis delovanja družbe so v družbi ELES prvič 

izračunali v letu 2018 na podlagi razpoložljivih po-

datkov iz leta 2017. Tako kot prvo leto so tudi za leti 

2018 in 2019 v izračun ogljičnega odtisa vključili po-

datke pomembnih področij dejavnosti, in sicer nepo-

sredne emisije iz vozil in drugih naprav ter posredne 

emisije, ki jih izračunajo na podlagi podatkov o iz-

gubah energije pri prenosu električne energije in po-

datkov o porabi elektrike za stavbe. V vseh treh letih 

največji delež ogljičnega odtisa predstavljajo izgube 

energije pri prenosu električne energije. Skupno se 

je količina v treh letih zmanjšala, ker se je zmanjša-

la tudi količina prenesene električne energije. Delež 

ogljičnega odtisa družbe, ki ga predstavljajo izgube, 

je tako skozi vsa tri leta 97 odstotkov.

V prihodnjih letih bodo v družbi ELES začeli izraču-

navati bilanco emisij tudi z vidika pozitivnih učinkov 

električnih virov, ki zmanjšujejo emisije, vezane na ce-

lokupne rabe energije. Razvojni projekti, katerih cilj je 

omogočati vključevanje obnovljivih virov z nizkimi ali 

celo zanemarljivimi emisijami, soustvarja nižje emisije.

Realizirane dejavnosti projekta SINCRO.GRID bodo 

vplivale na nižjo aktivacijo konvencionalnih enot 

(nadomestitev sekundarne regulacije iz TE Trbovlje), 

kar prispeva k nižjim izpustom CO
2
, drug tak projekt 

pa je projekt OSMOSE, ki se ukvarja z večjo izkoriš-

čenostjo obnovljivih virov energije in bo posledično 

prav tako vplival na nižje izpuste CO
2
. 

RAVNANJE S TOPLOGREDNIMI PLINI – 
PLIN SF6

Plin SF6, ki je v hermetično zaprtih delih nekaterih vi-

sokonapetostnih naprav, opravlja funkcijo izolatorja 

in s tem zagotavlja ustrezno delovanje naprav. Na-

prave v delovanju ne povzročajo toplogrednih učin-

kov na okolje. Ustrezno usposobljeni serviserji druž-

be ELES zagotavljajo, da pri vzdrževanju naprav (npr. 

zajem plina) ne prihaja do puščanj plina SF
6
 v zrak, 

vgradnjo novih naprav pa zaupajo le ustrezno uspo-

sobljenim izvajalcem. Z nadzorom in vzdrževanjem v 

največji možni meri preprečujejo uhajanje fluorira-

nega toplogrednega plina SF
6
 iz visokonapetostnih 

naprav. 

Količina plina SF
6
 v uporabi je v letu 2019 znašala 

12.570 kilogramov, kar znaša 144 kilogramov več kot 

v letu 2018. Povečanje količin je posledica prevzetih 

objektov. Puščanja plina SF
6
 v letu 2019 niso zaznali. 
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Graf: Skupna količina SF6 v visokonapetostnih 
napravah (v kg)
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Graf: Ogljični odtis (v tisoč ton ekvivalenta CO2)
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Biotska raznovrstnost 
Pri gradnji prenosnih elektroenergetskih objektov si 

v družbiu ELES prizadevajo, da v največji možni meri 

uporabljajo obstoječe ceste in poti, površino gradbišč 

pa čim bolj omejijo, saj s tem zmanjšujejo negativen 

vpliv na obstoječo vegetacijo in gozd. V okviru grad-

nje daljnovodov izvajajo predpisane ukrepe, med ka-

terimi so tudi ponovna uporaba zemlje, odstranjena 

z izkopi, uporaba sadik avtohtonih grmovnih in dre-

vesnih vrst pri sanaciji gozdnih robov ter zasaditev 

nadomestnih gozdnih otokov na posameznih loka-

cijah. Z nameščanjem vidnih označitev – markiranje 

vodnikov in zaščitne vrvi – želijo preprečiti trke ptic 

v vodnike in zmanjšati vpliv daljnovodov na ptice. V 

prihodnje načrtujejo tudi vzpostavitev posameznih 

nadomestnih habitatov, kot so vzpostavitev eksten-

zivnega travišča na njivskih površinah, ohranitev 

poplavnega gozda za ohranjanje varovanih gozdnih 

vrst ptic in njihovega habitata ter podobno.

Skozi območja Natura 2000 poteka 19,4 odstotka 

visokonapetostnih daljnovodov na 400 kV, 220 kV in 

110 kV napetostnih nivojih. Pred začetkom vzdrže-

vanja daljnovodnih tras v območju Natura 2000 ali 

na področju naravnih vrednot od krajevno pristojne 

enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

pridobijo dovoljenje za izvedbo posega v naravo, kjer 

so opredeljeni pogoji za izvedbo posega in obdobje, 

v katerem so dovoljena dela. Pred izvajanjem pose-

gov v gozdu ali gozdnem prostoru pridobijo soglasje 

Zavoda za gozdove Slovenije. Daljnovodne trase na 

gozdnih zemljiščih vzdržujejo tako, da izvajajo posek 

podrasti, ki v prsni višini ne presega debeline 10 cm. 

Posek podrasti izvajajo tudi ob vseh vodotokih in me-

lioracijskih kanalih. Vzdrževalna dela izvajajo tako, 

da ne ogrožajo naravnega biotskega okolja.

Neionizirajoča elektromagnetna 
polja
Neionizirajoča elektromagnetna polja so nujna pos-

ledica prenosa električne energije in delovanja vseh 

električnih naprav. Parametri, ki vplivajo na vred-

nosti elektromagnetnega polja (električna poljska 

jakost in gostota magnetnega pretoka) v okolju, so 

tok, napetost, višina faznih vodnikov nad tlemi in ge-

ometrijska dispozicija vodnikov v prečni ravnini na os 

daljnovoda. 

Vir elektromagnetnega polja in metodologija izva-

janja monitoringov sta podrobneje določena v zako-

nodaji. Pri projektiranju in gradnji novega oziroma 

rekonstrukcijah obstoječega prenosnega omrežja 

ali pri zamenjavah elektroenergetskih naprav zako-

nodaja jasno postavlja mejne vrednosti glede ele-

ktromagnetnega polja na področjih, na katerih so 

elektroenergetski objekti. Rezultat upravljanja nei-

onizirajočih elektromagnetnih polj je izpolnitev za-

konodajnih zahtev (nadzor nad dejanskim stanjem 

virov elektromagnetnih polj in vplivi na okolje).

Neionizirajoča elektromagnetna polja nadzoruje-

mo z izvajanjem zakonsko predpisanih monitorin-

gov (meritve), izdelavo študij, sodelovanjem na teh-

ničnih komitejih za področje elektromagnetnega 

polja ter podajanjem informacij na javnih razgrnit-

vah projektov. 
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Graf: Gnezdenje ptic na stebrih 110 kV, 220 kV 
in 400 kV daljnovodov (št. gnezd)
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Obratovalni monitoring elektromagnetnega polja je 

bil lani skladno z zakonodajo izveden na tridesetih 

elektroenergetskih objektih. Opravljene so bile me-

ritve in izdelana poročila. Vrednosti električnih in 

magnetnih polj na obravnavanih področjih so bile 

manjše od zakonskih dopustnih vrednosti. 

Ključna je javnost, ki prebiva v bližini elektroenerget-

skih objektov. Zato v fazi izvajanja rednega nadzo-

ra obstoječih virov elektromagnetnih polj v družbi 

ELES stremijo k temu, da dajejo strokovno podprte 

obrazložitve na vprašanja prebivalcev območja, po 

katerem potekajo prenosne poti ali koder se načrtuje 

prenosno omrežje.

Zvočni prostor
Hrup v bližini visokonapetostnih prenosnih daljno-

vodov in z zrakom izoliranih stikališč povzroča tako 

imenovana korona, ki se pojavlja na faznih vodnikih, 

spončnem materialu in drugih delih, priključenih na 

visoko napetost. Pojav korone je izrazitejši v slabem 

vremenu oziroma kadar je vlažnost zraka izredno vi-

soka, še izrazitejši pa v času padavin. Stalen vir hrupa 

v razdelilnih transformatorskih postajah so tudi viso-

konapetostni energetski transformatorji, pri katerih 

hrup povzročajo hladilni ventilatorji in vibriranje la-

melnih plošč v transformatorskem jedru.

Metodologijo izvajanja meritev določa zakonodaja. 

Prednostno se izvajajo meritve tistih virov hrupa, ki 

se nahajajo na poseljenih območjih.

Prav tako pri projektiranju in gradnji novega oziroma 

rekonstrukcijah obstoječega prenosnega omrežja 

ali pri zamenjavah elektroenergetskih naprav zako-

nodaja jasno postavlja mejne vrednosti glede kazal-

nikov hrupa na področjih, kjer so elektroenergetski 

objekti.

Rezultat upravljanja s kazalniki hrupa je izpolnitev 

zahtev, določenih s strani zakonodaje, pregled de-

janskega stanja virov hrupa in nadzor pred čezmer-

nimi vplivi na okolje.

Uredba kot vir hrupa opredeljuje napravo ali obrat, 

katerega obratovanje povzroča v okolju stalen ali ob-

časen hrup. V tem primeru se meritve hrupa izvajajo 

za razdelilne transformatorske postaje.

Hrup se nadzoruje z izvajanjem zakonsko predpisa-

nih monitoringov (meritve), izdelavo študij, sodelo-

vanjem na tehničnih komitejih za področje hrupa in 

dajanjem informacij na javnih razgrnitvah projektov.

Lani je bil skladno z zakonodajo izveden obratovalni 

monitoring za vire hrupa na dveh elektroenergetskih 

objektih. Izmerjene vrednosti kazalnikov hrupa so 

bile pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Svetlobna sevanja
Zunanja razsvetljava objektov je opredeljena v načr-

tu zunanje razsvetljave, ki ga posodabljajo skladno z 

Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-

vanja. Aktualen načrt je objavljen na spletni strani 

družbe.

Vizualni prostor
Prenosno elektroenergetsko omrežje predstavlja vi-

zualno onesnaževanje, ki je pomemben dejavnik za 

prebivalce v njihovi bližini. Motečih stebrov in kablov 

prenosnega omrežja še ne morajo eliminirati, sledijo 

pa globalnim razvojnim rešitvam, ki skušajo vizualno 

onesnaževanje vsaj omiliti, predvsem s krajini prila-

gojenim barvnim odtenkom. Vkopavanje omrežja 

v zemljo je poznana tehnološka rešitev, ki reši ne le 

vizualen prostor, ampak v veliki meri zožuje obmo-

čje magnetnega polja ter se uporablja za vse nove 

distribucijske srednje in nizkonapetostne vode. Kot 

v tujini, tudi v slovenskem prenosnem elektroener-

getskem omrežju le izjemoma nadomeščajo odseke 

obstoječih 110 kV daljnovodnih povezav in gradijo 

nove kablovode. Ti poleg visokih stroškov gradnje 

povzročajo dodatne omejitve v delovanju elektroe-

nergetskega sistema.

Odpadki 
Sistem ločenega zbiranja odpadkov je v družbi ELES 

vzpostavljen že dlje časa. Nadgradnja spremljanja 

količin nastalih odpadkov in visoki stroški za ravna-

nje z odpadki za nekatere vrste odpadkov so družbo 

ELES spodbudili, da so zaposleni v letu 2019 začeli 

sistematično pregledovati obstoječe stanje in zbira-

nje idej za njihovo zmanjšanje. Predvidene ukrepe 

bodo zapisali v načrte gospodarjenja z odpadki in v 

prihodnje začeli izvajati zapisano.

Letne količine nevarnih odpadkov so odvisne od re-

konstrukcij objektov, ki so v izvajanju v obravnava-

nem letu. Manjše količine nevarnih odpadkov v letu 

2019 so povezane z zamenjavo visokonapetostnih 

naprav (olja iz visokonapetostnih naprav, mastne 

krpe in zavržena oprema, ki vsebuje nevarne snovi). 

Tu gre predvsem za merilne transformatorje, ki jih 

je treba zaradi periodike in diagnostike preventivno 

zamenjati. V letu 2019 je bilo zaradi manjšega ob-

sega zamenjav merilnih transformatorjev tudi manj 

nevarnih odpadkov, v primerjavi z letom 2018.

Letne količine nenevarnih odpadkov so v zadnjih le-

tih zelo nihale, kar je prav tako posledica rekonstruk-

cij objektov. Največji delež nenevarnih odpadkov 

predstavljajo gradbeni odpadki (zemlja in kamenje, 

bitumenske mešanice, beton in železo ter jeklo). Po-

večane količine aluminija, železa in jekla v letu 2014 

so posledica sanacije škode zaradi žledu, ki je priza-

del del elektroenergetskega omrežja. Večje količine 

nenevarnih odpadkov v letih 2018 in 2019 so po-

vezane z izgradnjo Tehnološkega središča Beričevo, 

rušenjem in izgradnjo novega objekta v RTP Pekre, 

energetsko sanacijo objektov v RTP Podlog in z za-

četkom gradnje novega stikališča v RTP Cirkovce.

V skupini komunalnih odpadkov so količine odpad-

kov iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, 

mešanih komunalnih odpadkov, papirja, stekla, em-

balaže, bio in kosovnih odpadkov. Povečanje količin 

komunalnih odpadkov v letih 2018 in 2019 je posle-

dica selitve zaposlenih v nove prostore TSE Beričevo.
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Voda
V procesih se uporablja voda iz javnega vodovodne-

ga omrežja in na eni lokaciji tudi voda iz vodne vrti-

ne, pri čemer gre izključno za pridobivanje toplote, 

saj na podlagi pridobljene vodne pravice celotno 

načrpano vodo v celoti vračajo nazaj v vrtino. Pove-

čevanje količine porabljene vode je predvsem pos-

ledica gradnje in obnove objektov. V letih 2018 in 

2019 je dodatno povečanje količin porabljene vode 

posledica poškodb na vodovodnem omrežju, kar je 

bilo ugotovljeno ob mesečnem spremljanju porabe 

vode. Vse okvare na vodovodnem omrežju so bile v 

najkrajšem možnem času odpravljene.

Delež vode iz javnega vodovodnega omrežja se po 

uporabi v poslovnih procesih spremeni v komunalno 

odpadno vodo. Za to odpadno vodo v družbi ELES 

zagotavljajo ustrezno ravnanje z upoštevanjem spe-

cifik geografske lokacije objekta. Na lokacijah, kjer ni 

mogoč priklop na javno kanalizacijo in kjer ni stalno 

prisotnih delavcev, odpadne vode zbirajo v grezni-

cah. Če tehnične možnosti dopuščajo, se v okviru 

rekonstrukcij razdelilnih transformatorskih postaj 

vgrajujejo male komunalne čistilne naprave. Priklop 

na javno kanalizacijo se uredi na lokacijah, kjer je s 

tehničnega in ekonomskega vidika to mogoče. V letu 

2019 so v  družbi ELES zmanjšali število obstoječih 

greznic, saj so na mesto obstoječih greznic vgradili 

male komunalne čistilne naprave. Tudi v prihodnje 

načrtujejo izboljšave na tem področju, hkrati pa tudi 

priklope na javno kanalizacijo, če bo to tehnično iz-

vedljivo.
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Toplotna sevanja
Daleč največji učinek toplotnega sevanja se navezuje 

posredno na izpuste CO
2
. Ukrepi, katerih cilj je zmanj-

ševati vplive globalnega toplotnega sevanja, se veže-

jo predvsem na zmanjševanje porabe fosilnih goriv v 

avtomobilih ter toplotnih napravah za ogrevanje in 

hlajenje stavb in druge infrastrukture, predvsem pa v 

zagotavljanje takih nadgradenj prenosnega sistema, 

ki bodo omogočale vklapljanje čim večjega števila 

proizvodnih virov z nizkim odtisom CO
2
.

PORABA ENERGIJE

Smernice na področju učinkovite rabe energije in 

usmerjenost k stalnemu zniževanju obratovalnih 

stroškov objektov so bile tudi v letu 2019 izhodišče 

za aktivnosti na področju porabe energije. Energet-

ska prenova stavb, ki se je začela v letu 2017 in je bila 

dokončana v letu 2019, ter načrtovane energetske 

prenove v prihodnjih letih bodo prispevale k zmanj-

šanju porabljene energije za stavbe. Na področju 

porabe energije za vozila pa bodo zamenjave vozil 

z novejšimi in varčnejšimi prispevale k manjši porabi 

energije na vozilo. V skupni letni ocenjeni količini po-

rabljene energije je zajeta poraba energije za stavbe 

ter poraba energije za vozila in delovno mehanizaci-

jo. Večji delež energije porabijo za stavbe.

Spremlja se poraba goriva za pogon vozil. Z naku-

pom ekološko manj obremenjujočih vozil si v družbi 

ELES prizadevajo zmanjšati porabo. Glede na pri-

merjavo z letom 2018 se je poraba goriva za pogon 

vozil zmanjšala za 1,5 odstotka.

Materiali
Pri porabi materialov v okviru gradnje prenosnega 

omrežja se upoštevajo pravni predpisi in tehnične 

smernice. Postopek vgradnje materialov se skrbno 

nadzoruje po posameznem projektu. V letu 2019 

so bili zaključeni trije večletni gradbeni projekti, in 

sicer izgradnja RTP Plave in 110/20(35) kilovoltne-

ga stikališča v RTP Pekre ter obnova stikališča v RTP 

Slovenska Bistrica. V okviru teh gradbenih projektov 

se je porabilo približno 107 ton jeklenih konstrukcij, 

478 kosov različne visokonapetostne opreme, 7 kilo-

metrov kablov in 4.331 m3 betona. Nadaljevala se 

je tudi gradnja Tehnološkega središča ELES, v okviru 

katere se je porabilo 5.261 m3 betona in 629 ton jek-

la. Za izgradnjo RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z 

razpletom daljnovodov, ki se je začela v letu 2019, je 

bilo v prvi fazi vgrajenih 490 ton jeklenih konstruk-

cij, 30.985 kosov visokonapetostne opreme, skoraj 

25,5 kilometrov vodnikov in 5.530 m3 betona. 

Na podlagi načrtov gospodarjenja z gradbenimi od-

padki so v letu 2019 med gradnjo posameznih objek-

tov ponovno uporabili zemeljski izkop, ki je ob izvedbi 

gradbenih del prepeljan na ustrezno deponijo, z me-

hanskimi postopki predelan in uporabljen za zasip. 

Pri gradnji Tehnološkega središča ELES se je ponov-

no vgradilo približno 9.850 m3 zemeljskega izkopa, 

v okviru dveh gradbenih projektov v RTP Divača pa 

je bilo ponovno uporabljenega 3.423 m3 materiala.
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Ključna tveganja in priložnosti

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Neustrezen prehod iz fosilnih goriv 
pogonskih in ogrevalnih goriv na električno 
energijo, ki lahko vpliva na kakovosten, 
nemoten, zanesljiv prenos električne 
energije in s tem na neustrezno oskrbo 
odjemalcev električne energije.

Priložnost za vključitev malih proizvajalcev 
električne energije iz obnovljivih virov.

Razvoj aktivnih odjemalcev električne 
energije, kar bo pozitivno vplivalo na 
okolje (čistejši zrak, voda, raba neškodljivih 
surovin in materialov, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, učinkovita raba vsega 
naštetega ter zmanjšanje hrupa in 
elektromagnetnega polja).

SI1, SI4, SI6

Brez vseh potrebnih pravočasno zbranih in 
obdelanih podatkov bo zaradi vedno več 
manjših proizvajalcev električne energije 
vedno težje uravnavati proizvodnjo z 
porabo električne energije, kar lahko 
povzroči v določenih okoliščinah namesto 
zmanjšanja, povečanje izrabe fosilnih goriv 
za proizvodnjo električne energije in s tem 
uničevanje naravnih virov (zemlje, vode, 
zraka).

Digitalizacija bo omogočila tekoče 
uravnavanje porabe ter zelo nihajočo 
in težko napovedljivo proizvodnjo iz 
obnovljivih virov (sonce, veter, zrak, voda).

SI2, SI6

Obratovanje stikališč z dotrajano VN in 
sekundarno opremo. 

Izraba objektov za nadgradnjo s sodobnimi 
rešitvami, ki podpirajo razvoj obnovljivih 
virov.

SI6, SI2, SI4

Izpad posameznih EEN objektov in naprav 
zaradi naravnih nesreč in drugih zunanjih 
vzrokov.

Izraba sposobnosti načrtovanja in 
izgradnje fleksibilnega omrežja in 
upravljanja omrežja.

SI2, SI4, SI6, 
SI13

Pravočasno zagotavljanje finančnih, 
tehničnih in kadrovskih virov za ohranitev 
visoke stopnje zanesljivosti delovanja.

Komunikacij pomena stabilnosti v širšem 
družbenem okolju.

SI2, SI4, SI13

Napad na tehnični informacijski sistem 
družbe lahko povzroči nedelovanje 
tehničnih kontrolnih mehanizmov, 
ki javljajo napake v sistemu in s tem 
nepravočasne zaznave napak, kot so 
iztekanje pitne vode, izlitje nevarne 
kemikalije, uhajanje plina SF 6, eksplozije, 
elektromagnetno polje, nepravilno 
ravnanje z nevarnimi odpadki, nedelovanje 
klimatskih naprav ter s tem pregrevanje in 
odpoved pomembnih strojev in naprav za 
izvajanje prenosa električne energije.

Uporaba naprednih tehnologij na področju 
kibernetske varnosti bo pripomogla k 
ohranjanju zdravega, neonesnaženega 
okolja in naravnih virov.

SI3

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Vse večja vključenost proizvajalcev EE 
iz OVE lahko zaradi neprilagojenosti 
prenosnega sistema odjemu EE od takih 
proizvajalcev povzroči motnje v oskrbi z 
električno energijo.

Biti aktivni udeleženci pri razvoju in 
inovacijah s tega področja.

SI4, SI6

Ker je sedanje prenosno omrežje 
prilagojeno prenosu energije iz 
konvencionalnih elektrarn, kjer je 
proizvodnja električne energije bolj 
predvidljiva kot proizvodnja iz obnovljivih 
virov energije, obstaja možnost, da bo v 
primeru nepravočasne prilagoditve samega 
omrežja in načina njegovega upravljanja 
lahko prišlo do izpadov el. energije ter 
s tem povečanja rabe fosilnih goriv in 
onesnaževanja okolja.

Biti aktivni udeleženci pri razvoju in 
inovacijah s tega področja.

SI4, SI6

Nepripravljenost na prevzem novih vlog/ 
nalog bi lahko onemogočilo izkoriščanje 
domačih naravnih virov in povečalo 
odvisnost od drugih regij. 

Z ohranitvijo in nadgradnjo inovativnega 
delovanja bo družba prispevala k 
samozadostni oskrbi Slovenije z električno 
energijo in izkoriščanju domačih naravnih 
virov. 

SI5

Umestitev objekta na ozemlje, ki je 
predmet arbitraže.

Vzdrževanje dobrih odnosov s sosednjimi 
TSOji.

SI4, SI10, 
SI13

Tveganje, da podjetje ne bo uspelo 
doseči zastavljenih ciljev, kar se tiče 
onesnaževanja s toplogrednimi plini, 
hrupom, svetlobnim sevanjem, odpadki, 
toplotnim sevanjem in elektromagnetnimi 
polji.

Menjava bencinskih in dizelskih vozil na 
e-vozila. Inovativna uporaba infrastrukture 
energetskih transformatorjev za ogrevanje 
ter hlajenje tehnoloških, delovnih in 
poslovnih prostorov.

SI6

V primeru nedelovanja trga prožnosti 
bi se lahko zgodilo, da bi za ohranjanje 
zanesljive oskrbe odjemalcev z električno 
energijo sistemske rezerve zagotavljale 
še vedno elektrarne na trda goriva, kar bi 
prispevalo k nadaljnjemu onesnaževanju 
okolja, in dražji ceni električne energije. 

Aktivni uporabniki (prosumerji). SI6, SI4
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FINANČNI  
KAPITAL

STRATEŠKI IZZIVI

SI2: digitalizacija

SI4: obvladovanje elektroenergetskega sistema v decentraliziranem 
okolju

SI6: razogljičenje

SI7: vzdržna cena prenosa električne energije

SI8: vključevanje tržnih načel

SI9: poživljanje oziroma pomlajevanje družbe

SI11: dolgoročne finančne naložbe

SI12: sodelovanje z zasebnim kapitalom

SI13: poslovna odličnost

Za uresničevanje poslanstva, tj. zanesljivega preno-

sa kakovostne električne energije, potrebuje druž-

ba ELES stabilne in razpršene finančne vire, to so 

predvsem:

• lastniško in dolžniško financiranje,

• prihodki od dodeljevanja prenosnih zmogljivosti 

za čezmejno trgovanje ter povratna in nepovrat-

na sredstva iz evropskih in drugih finančnih virov 

(oziroma ustvarjena dodana vrednost),

• ustvarjena dodana vrednost iz sredstev EU za ra-

zvojne projekte.

Strateške usmeritve/Strateški 
izzivi družbe ELES

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI IN STRATEŠKIMI 
IZZIVI 

Ključna tveganja in 
priložnosti

VEČ O POVEZAVAH MED 
KAPITALI, TVEGANJI IN 
PRILOŽNOSTMI 
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KAZALNIKI
Enota  
mere

DOSEŽENO PLANIRANO

2015 2016 2017 popr. 2018 2019 2019 2020

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Poslovni prihodki mio EUR 152,7 162,8 184,7 175,8 170,1 176,0 178,8

Poslovni odhodki mio EUR 140,9 147,8 168,9 158,2 151,0 153,2 159,9

Čisti dobiček poslovnega leta mio EUR 10,0 12,6 15,7 16,5 17,3 22,1 22,0

Dobiček iz poslovanja – EBIT mio EUR 11,8 15,0 15,7 17,7 19,0 22,8 18,9

Dobiček iz poslovanja + amortizacija – EBITDA mio EUR 41,1 45,4 48,7 48,8 50,1 53,9 51,4

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 31.12.

Sredstva mio EUR 674,1 648,9 677,2 699,1 723,7 722,7 824,7

Kapital mio EUR 324,4 313,7 330,5 335,6 344,0 353,4 359,3

KAZALNIKI POSLOVANJA

Dobičkonosnost kapitala (ROE) % 2,9 4,0 5,0 5,1 5,2 6,6 6,4

Dobičkonostnost korigiranega kapitala (ROE) % 3,9 5,7 7,6 7,1 7,3 9,0 8,7

Dobičkonosnost sredstev (ROA) % 1,5 1,9 2,4 2,4 2,4 3,1 2,9

Dobičkonosnost korigiranih sredstev (ROA) % 1,7 2,2 2,9 2,8 2,8 3,6 3,3

Gospodarnost poslovanja 1,084 1,101 1,093 1,112 1,126 1,149 1,118

Neto finančni dolg (NFD) * mio EUR 142,5 166,5 143,5 122,9 119,7 167,7 197,1

Neto finančni dolg/kapital 0,44 0,53 0,43 0,37 0,35 0,47 0,55

Neto finančni dolg/EBITDA 3,47 3,67 2,95 2,52 2,39 3,11 3,84

KAZALNIK REGULATIVNEGA OKVIRA

Doseganje reguliranega donosa % 65,36 74,04 82,56 79,13 97,62 107,04 87,27

OSTALI POMEMBNI PODATKI

Investicijska vlaganja mio EUR 37,3 34,6 49,5 45,5 73,0 90,6 155,9

ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan 31.12. 546 566 566 569 567 549 560

Dodana vrednost na zaposlenega tisoč EUR 129,9 137,9 147,3 148,9 154,6 162,0 158,7

* Izkazani NFD vključuje omrežninske presežke, ki so del PČR:
   –  Dobičkonostnost korigiranega kapitala (ROE): kapital je znižan za vrednost dolgoročnih finančnih naložb.
   –  Dobičkonosnost korigiranih sredstev (ROA) ne vljučuje dolgoročnih finančnih naložb.

Doseženi rezultati leta 2019 z izračunom regula-

tivnega okvira (metodologija Agencije za energijo) 

so primerjani glede na popravljene rezultate leta 

2018 (več o tem Računovodsko poročilo/Popravek 

pomembne napake), letni načrt družbe in na priča-

kovani razvoj poslovanja družbe ELES v letu 2020. Vi-

šina poslovnega izida družbe je odvisna od priznanih 

stroškov (nadzorovanih in nenadzorovanih stroškov 

delovanja in vzdrževanja ter amortizacije, pa tudi 

stroškov sistemskih storitev in stroškov izgub električ-

ne energije) in višine doseženega reguliranega do-

nosa, zato se za vsa pojasnila uporablja primerjava 

z izračunom odstopanj od regulativnega okvira. Več 

o tem v poglavju Računovodsko poročilo/Podlage za 

pripravo računovodskih izkazov.

Ključni kazalniki
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Družba ELES je ustvarila 162,4 milijona EUR čistih 

prihodkov iz prodaje, kar je 4 odstotke manj kot v 

letu 2018 in 3 odstotke manj, kot je bilo načrtovano.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 19,0 

milijona EUR in je bil za 8 odstotkov višji kot v letu 

2018 in 17 odstotkov nižji od planiranega. 

Čisti poslovni izid 17,3 milijona EUR je bil za 5 od-

stotkov višji od leta 2018 in 21 odstotkov nižji od pla-

niranega. V popravljenem letu 2018 je čisti poslovni 

izid nižji za 0,1 milijona EUR zaradi višjih stroškov 

amortizacije in finančnih odhodkov iz drugih poslov-

nih obveznosti.

Čisti poslovni izid bi bil lahko v letu 2019 višji za naj-

manj 1,0 milijona EUR.

Če bi družba ELES realizirala planirano postavko 

izplačil v letu 2019, bi znašal čisti poslovni izid 18,3 

milijona EUR, namesto 17,3 milijona EUR.

Kljub planiranemu izplačilu dividende (Talum, d.d.) 

in deležev iz dobička (Stelkom, d.o.o., BSP, d.o.o.) se 

je družba ELES odločila, da zaradi različnih razlogov 

(Talum – poslabšanje poslovanja zaradi enormnega 

skoka svetovnih cen glinice v drugem polletju leta 

2019 kot posledica embarga na uvoz ruske glinice, 

valutnih nihanj EUR/USD itd.; Stelkom – novi projek-

ti, potrebni lastni viri za financiranje investicij; BSP 

– priprava na kapitalski vstop strateškega partnerja) 

kljub večinski glasovalni pravici na skupščinah vseh 

treh družb tega ne izglasuje.

Spodnji graf prikazuje možno višino izplačila dividen-

de in deležev iz dobička (v višini 8,7 milijona EUR), 

ter tako možno višino povečanega čistega poslovne-

ga izida družbe ELES v letu 2019 (v višini 26 milijo-

nov EUR).

Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2019

V letu 2019 je družba ELES dosegla najboljši čis-

ti poslovni izid od vključno leta 2010. Od vključno 

leta 2010 družba ELES ugotavlja čisti poslovni izid 

na podlagi metodologije Agencije za energijo. Čisti 

poslovni izidi so bili pred tem izkazani previsoko, zato 

tudi popravki kapitala v letnih računovodskih izkazih 

za leti 2016 in 2017. Indeksna rast čistega poslov-

nega izida leta 2019 glede na leto 2010 znaša 329.

VPLIV NA DOSEŽEN ČISTI POSLOVNI IZID Z VIDIKA PRIMERJAVE NA PLAN

Zap.št Postavka izkaza poslovnega izida Vrednost v EUR

1. Čisti poslovni izid leta 2018 17.335.994

2. Čisti poslovni izid po letnem načrtu 2018 22.060.158

3. Razlika (1-2) -4.724.164

4. Prihodki dividende/deleži 2018 60.632

5. Plan prihodkov dividende/deleži 2018 1.060.690

6. Razlika (4-5) -1.000.058

7. Vpliv na primerjavo: plan (-6+3) -3.724.106
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Graf: Čisti poslovni izid med letoma 2010 in 2019 ter njegova indeksna rast glede na leto 2010
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Graf: Možna izplačila dividende in deležev iz dobička v letu 2019 (glede na razpoložljivi bilančni 
dobiček družbe) (v mio EUR)
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Še višja je indeksna rast donosa na kapital (ROE). V 

letu 2019 je ROE dosežen v višini 5,2 odstotka in 

je za indeks 403 višji kot leta 2010. Pri tem je treba 

poudariti, da osnovo za izračun ROE povečuje delež 

dolgoročnih finančnih naložb, ki imajo protipostavko 

v kapitalu.
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Graf: ROE med letoma 2010 in 2019 ter njegova indeksna rast glede na leto 2010
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Graf: Kapital, neto finančni dolg in koeficient finančnega vzvoda
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Donosnost kapitala (ROE) je znašala 5,2 odstotka 

in je bila za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2018, 

donosnost korigiranega kapitala (ROE) pa je zna-

šala 7,3 odstotka in bila višja za 0,2 odstotne točke 

od leta 2018. Donosnost sredstev (ROA) je znašala 

2,4 odstotka in je bila na ravni leta 2018, prav tako 

je bila donosnost na korigirana sredstva (ROA) na 

ravni leta 2018 in je znašala 2,8 odstotka.

SPREMEMBA NETO FINANČNEGA DOLGA 
V LETU 2019

Neto finančni dolg je znašal 119,7 milijona EUR 

in se je v letu 2019 zmanjšal za 3,2 milijona EUR 

glede na predhodno leto. Na njegovo zmanjšanje so 

v veliki meri vplivala v novembru prejeta brezplačna 

denarna sredstva za izgradnjo daljnovoda Cirkov-

ce–Pince in RTP Cirkovce v višini 14,3 milijona EUR 

(od skupno odobrenih 48,2 milijona EUR) ter v aprilu 

2019 prejeta brezplačna denarna stredstva za drugo 

faze projekta Sincro.Grid v višini 173,3 tisoč EUR (od 

skupno odobrenih 1,6 milijona EUR). V prihodnjih 

letih skladno s planskimi napovedmi povečanega 

investiranja predvidevamo tudi povečanje neto fi-

nančnega dolga. Višina povečanja neto finančnega 

dolga bo odvisna tudi od višine črpanja nepovratnih 

sredstev za izgradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince in 

RTP Cirkovce ter projekta Sincro.Grid v posameznem 

letu. Brezplačna denarna sredstva so bila odobrena 

v januarju 2019 in v izračunu neto finančnega dolga 

za plansko obdobje 2019–2021 še niso upoštevana.

Kazalnik finančnega vzvoda se je v letu 2019 

zmanjšal za 1 odstotno točko glede na leto 2018, 

kar je predvsem posledica zmanjševanja neto dolga 

v primerjavi s preteklim letom.

Kazalnik neto finančni dolg/EBITDA se je v letu 

2019 zmanjšal za 0,13 odstotne točke glede na 

leto 2018, kar je predvsem posledica zmanjševanja 

neto dolga in povečevanja EBITDA v primerjavi s 

preteklim letom.

Kazalnik neto finančni dolg/kapital se je v letu 

2019 zmanjšal za 0,02 odstotne točke glede na 

leto 2018, kar je predvsem posledica zmanjševanja 

neto dolga in povečevanja kapitala v primerjavi s 

preteklim letom.
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CELOTNI PRIHODKI IN ODHODKI DRUŽBE

Družba ELES je v letu 2019 realizirala 170,4 milijona 
EUR celotnih prihodkov, od tega jih izhaja 99,8 od-
stotka iz poslovnih prihodkov. Celotni prihodki so bili 
glede na leto 2018 nižji za 3 odstotke in prav tako za 
4 odstotke nižji od načrtovanih. Glavnina razlik glede 
na preteklo leto se nanaša na poslovne prihodke. Več 
o tem v poglavju Računovodsko poročilo/Pojasnila k 
računovodskim izkazom družbe ELES/Celotni prihodki.

Celotni odhodki so v letu 2019 znašali 154,3 mili-
jona EUR ter so bili glede na leto 2018 nižji za 4 od-
stotke in za 1 odstotek nižji od načrtovanih. Poslovni 
odhodki v strukturi predstavljajo 97,9 odstotka vseh 
odhodkov. Več o tem v poglavju Računovodsko poro-
čilo/Pojasnila k računovodskim izkazom družbe ELES/
Celotni odhodki.

POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI DRUŽBE
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Graf: Celotni prihodki, celotni odhodki in čisti poslovni izid
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Graf: Poslovni prihodki, odhodki in poslovni izid iz poslovanja
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Poslovni prihodki

V letu 2019 je družba imela 170,1 mio EUR poslov-

nih prihodkov, kar je za 3 odstotke manj tako v pri-

merjavi z letom 2018, kot tudi v primerjavi z letnim 

načrtom.

Večino poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki 

iz prenosnega sistema. Družba ELES za opravljanje 

dejavnosti sistemskega operaterja prenosa električ-

ne energije večino poslovnih prihodkov realizira iz 

omrežnine za prenosni sistem in iz uporabe čez-

mejnih prenosnih zmogljivosti. Prihodki iz omre-

žnine za prenosni sistem so namenjeni nakupu elek-

trične energije za pokrivanje izgub v sistemu, zakupu 

sistemskih storitev ter za kritje stroškov delovanja in 

vzdrževanja z regulativnim donosom. Stroški izrav-

nave sistema se izravnajo in krijejo v nastali višini 

prihodkov izravnave sistema.

Nižji poslovni prihodki v letu 2019 glede na preteklo 

leto izhajajo predvsem iz nižjih prihodkov iz prenos-

nega sistema, predvsem prihodkov od dodeljenih čez-

mejnih prenosnih zmogljivosti in nižjih prihodkov iz 

tranzita ITC. Glavne vzroke za znižanje prihodkov od 

čezmejih prenosnih zmogljivosti je treba iskati v dej-

stvu, da je bil s 1. 10. 2019 prej skupen nemško-avstrij-

ski trg razdeljen na dva ločena dela. To pomeni, da je 

velik del prihodkov od prenosa energije med Nemčijo 

in Slovenijo ostal na nemško-avstrijski meji. Drug po-

memben razlog je, da se je na sploh zmanjšala razlika 

med italijanskim in nemškim trgom, ki je pomembna 

zaradi tranzitne narave slovenskega trga z električno 

energijo. Še v letu 2018 je ta razlika znašala 16,24 

EUR/MWh in v letu 2019 samo še 13,58 EUR/MWh.

Graf: Struktura poslovnih prihodkov v letu 2019
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Graf: Struktura poslovnih odhodkov v letu 2019
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Opomba:
*  Graf prikazuje prihodke iz uporabe prenosnega sistema pred upoštevanjem regulativnega okvira po EZ-1.
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Prihodki iz uporabe prenosnega sistema so bili skla-

dno z EZ-1 in Aktom o metodologiji za določitev re-

gulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje 

omrežnine za elektrooperaterje višji za 5,5 milijona 

EUR ter zajemajo: 

• povečanje prihodkov za vir iz preteklih let iz kori-

ščenja presežkov omrežnine v višini 41,1 milijona 

EUR ter zmanjšanje prihodkov za presežek tekoče-

ga leta v višini 31,7 milijona EUR, kar skupaj po-

meni povečanje prihodkov iz uporabe omrežja za 

9,4 milijona EUR;

• povečanje prihodkov v višini 2,9 milijona EUR na 

podlagi popravljalnega ukrepa Odzivnega poroči-

la Računskega sodišča z dne 5. 3. 2013 na revizij-

sko poročilo. Uskladitev je bila podrobneje razkrita 

v Letnem poročilu za leto 2016 v poglavju 5.5;

• zmanjšanje prihodkov iz upravljanja prezase-

denosti povezovalnih zmogljivosti za namene 

po Uredbi (ES) št. 714/2009 v skupni višini 6,8 

milijona EUR, kar so porabili za tekoče naložbe v 

omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne 

zmogljivosti.

Drugi poslovni prihodki izhajajo predvsem iz pri-

hodkov od mednarodnih projektov, prihodkov od 

črpanja PČR za amortizacijo brezplačno pridobljenih 

sredstev in sredstev, financiranih iz ČPZ, ter drugih 

poslovnih prihodkov, kot so dobički od prodaje osnov-

nih sredstev in drugi prihodki, povezani s poslovnimi 

učinki. Drugi poslovni prihodki so v letu 2019 večji 

za 5 odstotkov od preteklega leta predvsem zaradi 

višjih prihodkov od projektov EU, višjih prihodkov od 

amortizacije investicijskega projekta Sinhro.Grid in 

dobička od odprodaje osnovnih sredstev. Več o tem v 

poglavju Računovodsko poročilo/Pojasnila k računo-

vodkim izkazom družbe ELES/Poslovni prihodki (17). 

Poslovni odhodki

Družba v letu 2019 prav tako beleži nižje poslovne 

odhodke, ki so znašali 151,0 milijona EUR in so bili 

za 5 odstotkov nižji v primerjavi s popravljenim letom 

2018 ter za 1 odstotek nižji od načrtovanih. Malo 

več kot polovico poslovnih prihodkov predstavljajo 

odhodki iz prenosnega sistema, ostalo so stroški de-

lovanja in vzdrževanja z amortizacijo. Nižji poslovni 

odhodki v letu 2019 izhajajo predvsem iz nižjih od-

hodkov iz uporabe prenosnega sistema za 7,8 milijo-

na EUR glede na preteklo leto predvsem zaradi nižjih 

stroškov sistemskih storitev glede na leto 2018. Druž-

bi je uspelo sistemske storitve zakupiti po nižjih ce-

nah od planiranih. Stroški, ki jih zaračunavajo ponu-

dniki storitev po sklenjenih pogodbah, se pokrivajo s 

prihodkom iz omrežnine za prenosni sistem. Nižje do-

sežene cene v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 so 

večinoma posledica Akta o določitvi metodologije za 

določanje cen sistemskih storitev, s katerim je agen-

cija določila metodologijo za izračun cen posameznih 

sistemskih storitev, če bi zaradi nekonkurenčnih po-

gojev na trgu v zakup posegla agencija. S tem aktom 

je agencija posredno določila najvišje cene posame-

zne sistemske storitve, ki jih je družba uporabila kot 

omejitev pri izvedbi posameznega zakupa. Več o tem 

v poglavju Računovodsko poročilo/Pojasnila k raču-

novodskim izkazom družbe ELES/Poslovni odhodki.

Stroški sistemskih storitev

Stroški nakupa električne  
energije za pokrivanje izgub

Stroški od izravnave sistema

Stroški dodeljevanja ČPZ

Ostali odhodki

Graf: Struktura odhodkov iz uporabe prenosnega sistema za leti 2019 in 2018
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Poleg prenosa električne energije, ki je regulirana 

dejavnost družbe ELES, opravlja družba tudi šest ne-

reguliranih dejavnosti. V celotnih prihodkih družbe 

neregulirane dejavnosti predstavljajo 1,4 odstotka, 

največji delež zajema neregulirana dejavnost »trže-

nje telekomunikacijskih (TK) storitev (dejavnost 5)« 

v povezavi z odvisno družbo Stelkom, d.d.

Stroški delovanja in vzdrževanja z amortizacijo so 

bili v letu 2019 za 1 odstotek višji od lanskoletnih in 

3 odstotke višji od planiranih. Stroški storitev, pora-

bljenega materiala in drugi poslovni odhodki so bili 

v letu 2019 za 5 odstotkov nižji od lanskoletnih in 

2 odstotka višji od planiranih. Amortizacija je bila v 

letu 2019 za 1 odstotek višja od popravljenega pre-

teklega leta in 1 odstotek nižja od planirane za leto 

2019. V letu 2019 so bili odpisi osnovnih sredstev 

nižji kot v letu 2018 in višji od planiranih. Zaradi za-

mika predvidenih upokojitev so bili stroški dela v letu 

2019 za 4 odstotke višji kot v letu 2018 in za 7 od-

stotkov višji od predvidenih za leto 2019. 

REGULIRANA IN NEREGULIRANE DEJAVNOSTI DRUŽBE

V sredstvih družbe neregulirane dejavnosti predsta-

vljajo približno 13,7 odstotka, od katerih večino zaje-

ma neregulirana dejavnost »upravljanje dolgoročnih 

finančnih naložb v delnice in deleže (dejavnost 2)«, 

kjer naložba v odvisno družbo Talum predstavlja ve-

činski del. Več o tem v poglavju Računovodsko poro-

čilo/Računovodski izkazi po dejavnostih.

Graf: Struktura poslovnih prihodkov nereguliranih dejavnosti v letu 2019
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Graf: Struktura stroškov delovanja in vzdrževanja z amortizacijo
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ANALIZA FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE

Bilančna vsota družbe je 31. 12. 2019 znašala  

723,7 milijona EUR in je bila v primerjavi z letom 

2018 večja za 24,6 milijona EUR oziroma za 4 od-

stotke. Popravek napake za leto 2018, ki se nanaša 

na stroške razgradnje energetskih transformator-

jev, ki ob nabavi transformatorjev niso bili pripisani 

nabavni vrednosti, se odraža na strani sredstev kot 

povečanje opreme na opredmetenih osnovnih sred-

stvih v višini skoraj 1,0 milijona EUR, na strani obve-

znosti do virov sredstev pa kot zmanjšanje kapitala 

za preneseno čisto izgubo v višini več kot 2,2 milijo-

na EUR in povečanje drugih dolgoročnih rezervacij 

za strošek razgradnje v višini 3,2 milijona EUR. Več 

o tem v poglavju Računovodsko poročilo/Pojasnila k 

računovodskim izkazom družbe ELES/Popravek po-

membne napake.

V strukturi sredstev večino (91,0 odstotka) predsta-

vljajo dolgoročna sredstva, med katerimi največji 

delež zajemajo osnovna sredstva, ki znašajo 557,5 

milijona EUR in so se v letu 2019 povečala za 38,7 

milijona EUR. Razlog za povečanje so investicijska 

vlaganja v elektroenergetske objekte. Dolgoročne 

finančne naložbe so znašale 94,1 milijona EUR in 

so bile na ravni izkazanih v letu 2018. Največji del 

naložb predstavlja delež v odvisni družbi Talum 

(86,25-odstotni lastniški delež), ki znaša 90,1 milijo-

na EUR, družba je 50-odstotni lastnik skupaj obvla-

dovane družbe BSP Energetska Borza, d.o.o., katere 

vložek družbe znaša 1,9 milijona EUR, v drugi odvisni 

družbi Stelkom, d.o.o., pa ima družba 56,27-odsto-

tni lastniški delež z vložkom 0,5 milijona EUR. Več o 

tem v poglavju Računovodsko poročilo/Razkritja po-

stavk bilance stanja/Neopredmetena sredstva (1) in 

Opredmetena osnovna sredstva (2).

Kratkoročna sredstva so znašala 64,0 milijona EUR 

in so bila v letu 2019 za 19 odstotkov nižja od leta 

2018. V letu 2019 je bilo manj sredstev namenjenih 

kratkoročnim finančnim naložbam, nižje so bile krat-

koročne poslovne terjatve, nekoliko višje pa je bilo 

stanje denarnih sredstev.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so znašale 

1,2 milijona EUR in so se glede na lansko leto zmanj-

šale za 0,6 milijona EUR. Največji del razmejitev 

predstavljajo kratkoročno nezaračunanih prihodkov 

za mehanizem ITC in vkalkulirani prihodki projektov 

EU. Več o tem v poglavju Računovodsko poročilo/

Razkritja postavk bilance stanja/Kratkoročne aktivne 

časovne razmejitve (9).

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva

Kratkoročne aktivne  
časovne razmejitve

Graf: Struktura sredstev družbe konec leta 2019 in 2018

Zemljišča

Zgradbe

Oprema in sestavni deli

Opredmetena osnovna 
sredstva v pridobivanju

Predujmi in druge 
naparave in oprema

Graf: Opredmetena osnovna sredstva družbe konec leta 2019 in 2018
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Graf: Kratkoročna sredstva družbe
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Graf: Struktura obveznosti do virov sredstev družbe konec leta 2019 in 2018
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Med obveznostmi do virov sredstev skoraj polovi-

co predstavlja kapital družbe, ki je znašal po stanju 

konec leta 2019 344,0 milijona EUR in se je glede 

na preteklo leto povečal za 8,4 milijona EUR. Na 

povečanje je vplival predvsem doseženi čisti dobi-

ček na dan 31.12.2019 v višini 17,3 milijona EUR, 

na zmanjšanje pa izplačilo dela bilančnega dobička 

ustanovitelju v višini 9,0 milijona EUR, ostala razlika 

je presežek iz prevrednotenj. Več o tem v poglavju 

Računovodsko poročilo/Razkritja postavk bilance 

stanja/Kapital (10).

Graf: Kapital družbe konec leta 2018 in 2019

2019

91,0 %

8,8 %

2018

0,2 %

88,5 %

11,3 % 0,3 %

40 %

8 %

Vpoklicani 
kapital

Izplačilo  
državi za  
l. 2018

Kapital 
31. 12.  
2018

Rezerve in 
dobiček

Čisti posl.  
izid l. 2019

344

Kapital 
31. 12.  
2019

-9

17
336158

177

2018

170 171

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



2018

82 %

18 %

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmeji-

tve so se v primerjavi s koncem leta 2019 povečale za 

18,1 milijona EUR in so znašale 273,6 milijona EUR. 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade, razgra-

dnjo in druge rezervacije so se povečale za 1,8 mili-

jona EUR, dolgoročne PČR pa so se povečale za 16,3 

milijona EUR. Slednje predstavljajo predvsem zneski 

dolgoročno razmejenih prihodkov iz regulative Agen-

cije za energijo (dolgoročno razmejeni prihodki iz 

omrežninskih presežkov in dolgoročne rezervacije za 

realizirane investicije, katerih vir so čezmejne preno-

sne zmogljivosti) in dolgoročne razmejitve za realizi-

rane investicije, katerih vir so nepovratna sredstva. 

Več o tem v poglavju  Računovodsko poročilo/Razkri-

tja postavk bilance stanja/Rezervacije in dolgoročne 

pasivne časovne razmejitve (11).

Graf: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve družbe

Stanje dolgoročnih obveznosti je bilo 68,5 milijona 

EUR in je bilo manjše za 8 odstotkov od leta 2018. 

Večino (99,8 odstotka) predstavljajo dolgoročne fi-

nančne obveznosti, ki so znašale 68,3 milijona EUR, 

od tega je 64,8 milijona EUR dolgoročnih obveznosti 

do bank, ki predstavljajo v letu 2010 najeto posojilo 

pri EIB za dobo 25 let v višini 39,8 milijona EUR, ki se 

je v letu 2019 zmanjšalo za kratkoročni del posojila v 

višini 2,8 milijona EUR in v letu 2017 najeto posojilo 

UniCredit Banke Slovenije (s črpanjem 6,0 milijona 

EUR v letu 2017 in 24,0 milijona EUR v letu 2018) 

za dobo 10 let za financiranje odplačnega prevzema 

110 kV omrežja električne energije v višini 25,0 mili-

jona EUR, ki je bilo v letu 2019 s prenosom na krat-

koročni del zmanjšano za 3,3 milijona EUR. Preostali 

del dolgoročnih finančnih obveznosti predstavljajo 

druge dolgoročne obveznosti v višini 3,5 milijona 

EUR, ki zajemajo izvedena finančna instrumenta za 

zavarovanje spremenljivosti denarnih tokov zaradi 

spremembe obrestne mere dolgoročnega kredita 

EIB (obrestna ovratnica in zamenjava) v višini 1,2 

milijona EUR, izvedeni finančni instrument dolgoroč-

nega kredita UniCredit Banke Slovenije v višini 1,4 

milijona EUR ter pravice do uporabe nepremičnin in 

opreme v višini 0,9 milijona EUR. Več o tem v poglav-

ju Računovodsko poročilo/Razkritja postavk bilance 

stanja/Dolgoročne finančne obveznosti (12).

Kratkoročne obveznosti so konec leta 2019 znašale 

36,3 milijona EUR in so bile tako od konca leta 2018 

višje za 16 odstotkov. Finančne kratkoročne obve-

znosti zajemajo kratkoročni del EIB kredita v znesku 

Graf: Dolgoročne finančne obveznosti do bank 
(v mio EUR)

5,0 tisoč EUR, ki se od konca leta 2018 ni spremenil, 

kratkoročni del posojila UniCredit Banki Slovenije v 

znesku 3,3 milijona EUR, ki se je povečal za 1,7 mi-

lijona EUR, ter pravice do uporabe nepremičnin in 

opreme v višini 0,1 milijona EUR. Kratkoročne po-

slovne obveznosti so se glede na preteklo leto pove-

čale za 3,1 milijona EUR in so znašale 27,8 milijona 

EUR. Povečanje izhaja predvsem iz večjih kratkoroč-

nih poslovnih obveznosti do dobaviteljev, predvsem 

domačih. Več o tem v poglavju Računovodsko po-

ročilo/Razkritja postavk bilance stanja/Kratkoročne 

finančne obveznosti (13) in Kratkoročne poslovne 

obveznosti (14).

Kratkoročne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev 
(vključno s skupino)

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti in predujmi

Graf: Kratkoročne poslovne obveznosti

2019

82 %

18 %

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so zna-

šale 1,4 milijona EUR in so se glede na leto 2018 

povečale za 0,7 milijona EUR. Zajemajo predvsem 

kratkoročno odložene prihodke iz avkcij in projektov 

EU. Več o tem v poglavju Računovodsko poročilo/

Razkritja postavk bilance stanja/Kratkoročne pasiv-

ne časovne razmejitve (15).

Med pogojnimi obveznostmi družba izkazuje ob-

veznosti za dani poroštvi in iz sporov z Agencijo za 

energijo. Obveznosti za dani poroštvi v višini 7,8 mi-

lijona EUR sta obveznosti za poroštvo za dolgoroč-

no posojilo BSP Energetska Borza, d.o.o., v višini 4,8 

milijona EUR (80 odstotkov dolgoročnega posojila) 

in obveznost za poroštvo za dolgoročno posojilo BSP 

Energetska Borza, d.o.o., v višini 3,0 milijona EUR, ob-

veznosti iz sporov pa izhajajo iz vloženih tožb v višini 

3,5 milijona EUR, vezanih na izračune odstopanj od 

regulativnega okvira s strani Agencije za energijo za 

leto 2015 v višini 2,0 milijona EUR in za leto 2017 v 

višini 1,5 milijona EUR. Več o tem v poglavju Raču-

novodsko poročilo/Razkritja postavk bilance stanja/

Pogojne obveznosti (16).

Dolgoročne 
pasivne časovne 

razmejitve (EZ-1)

Dolgoročne 
pasivne časovne 
razmejitve (SRS)
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IZKAZ DENARNIH TOKOV

Družba ELES je v obdobju januar–december 2019 

izkazovala prebitek prejemkov iz poslovanja v višini 

57,3 milijona EUR, prebitek izdatkov pri naložbenju 

v znesku -39,2 milijona EUR in pribitek izdatkov pri 

financiranju v znesku -15,1 milijona EUR. Prebitek 

prejemkov iz poslovanja je bil namenjen za prido-

bitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopred-

metenih sredstev, odplačilu glavnice posojil EIB in 

UniCredit Banke, odplačilu obresti od prejetih ban-

čnih posojil ter njihovega varovanja obrestnih mer 

in izplačilu bilančnega dobička lastniku. Denarni izid 

v obdobju januar–december 2019 je bil pozitiven in 

je zadostoval za kritje izdatkov obdobja, saj je znašal 

3,1 miljona EUR. Končno stanje denarnih sredstev na 

31. 12 2019 je tako znašalo 24,2 milijona EUR. Več 

o tem v poglavju Računovodsko poročilo/Razkritja k 

izkazu denarnih tokov.

Kazalniki finančnega poslovanja

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI

popravljeno 
31. 12. 2018 

osnova v 
000 EUR 31. 12. 2018

31. 12. 2019 
osnova v 
000 EUR 31. 12. 2019

Kazalniki stanja financiranja

1.
Stopnja lastniškosti 
financiranja v %

kapital 335.570,9
48,0

343.972,8
47,5

obveznosti do virov sredstev 699.095,1 723.715,5

2.
Stopnja dolžniškosti 
financiranja v %

dolgovi 105.934,1
15,2

104.747,9
14,5

obveznosti do virov sredstev 699.095,1 723.715,5

3.
Stopnja dolgoročnosti 
financiranja v %

vsota kapitala, dolgoročnih 
dolgov in rezeravcij 665.629,7 95,2 686.053,9 94,8

obveznosti do virov sredstev 699.095,1 723.715,5

Kazalnika investiranja

1.
Stopnja osnovnosti 
investiranja v %

osnovna sredstva (po 
neodpisani vrednosti)  518.766,5 74,2 557.468,4 77,0

sredstva 699.095,1 723.715,5

2.
Stopnja dolgoročnosti 
investiranja v %

vsota osnovnih sredstev 
(po neodpisani vrednosti), 

dolgoročnih finančnih naložb 
in dolgo. posl. terjatev 612.749,8

87,6
651.524,5

90,0

sredstva 699.095,1 723.715,5

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI

popravljeno 
31. 12. 2018 

osnova v 
000 EUR 31. 12. 2018

31. 12. 2019 
osnova v 
000 EUR 31. 12. 2019

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

1.
Koeficient kapitalske 
pokritosti osnovnih 
sredstev

kapital 335.570,9

0,647

343.972,8

0,617osnovna sredstva (po 
neodpisani vrednosti) 

518.766,5 557.468,4

2.
Koeficient kratkoročne 
pokritosti kratkoročnih 
obveznosti

kratkoročna sredstva 78.747,3
2,512

63.974,5
1,764

kratkoročne obveznosti 31.346,2 36.267,3

3.
Koeficient pospešene 
pokritosti kratkoročnih 
obveznosti

vsota likvidnih sredstev in 
kratkoročnih terjatev  76.271,3 2,433 61.457,8 1,695

kratkoročne obveznosti 31.346,2 36.267,3

4.

Koeficient neposredne 
pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (hitri 
koeficient)

likvidna sredstva 56.160,4
1,792

44.216,3
1,219

kratkoročne obveznosti 31.346,2 36.267,3

Kazalnik gospodarnosti

1.
Koeficient gospodarnosti 
poslovanja 

poslovni prihodki 175.840,8
1,112

170.068,5
1,126

poslovni odhodki 158.188,9 151.030,5

Kazalniki donosnosti

1.
Donos na kapital (ROE) 
v %

čisti dobiček v poslovnem letu  16.472,8
5,1

17.336,0
5,2

povprečni kapital 324.795,8 331.103,9

2.
Donos na korigiran 
kapital (ROE) v %

čisti dobiček v poslovnem letu 16.472,8
7,1

17.336,0
7,3

korigiran povprečni kapital 231.402,9 237.084,2

3.
Donos na sredstva (ROA) 
v %

čisti dobiček v poslovnem letu  16.472,8
2,4

17.336,0
2,4

povprečna sredstva 688.166,2 711.405,3

4.
Donos na korigirana 
sredstva (ROA) v %

čisti dobiček v poslovnem letu 16.472,8
2,8

17.336,0
2,8

korigirana povprečna sredstva 594.773,3 617.385,7

Kazalnika investicijskega vlaganja

1.
Stopnja investicijskih 
vlaganj v %

realizirane investicije in 
rekonstrukcije 45.459,8

62,7
72.951,9

80,6
načrtovane investicije in 

rekonstrukcije
72.502,9 90.561,9

2.
Korigirana stopnja 
investicijskih vlaganj v %

realizirane investicije in 
rekonstrukcije 45.459,8

73,9
72.951,9

87,7
načrtovane investicije in 

rekonstrukcije
61.547,5 83.136,9

–  Kazalniki so izračunani po postavkah z upoštevanjem 120. člena EZ-1.

–  Donos na korgiran kapital (ROE): kapital je znižan za vrednost dolgoročnih finančnih naložb.

–  Donos na korgirana sredstva (ROA) ne vključuje dolgoročnih finančnih naložb.

Začetno stanje 
denarnih 

sredstev 2019

Končno stanje 
denarnih sredstev 

2019

Prebitek 
izdatkov pri 
naložbenju

Prebitek 
prejemkov

Prebitek 
prejemkov pri 

poslovanju 

21,2

57,3

-39,2

-15,1

24,2v 
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Kazalniki stanja financiranja

Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu 2019 

glede na preteklo leto znižala za 0,5 odstotne toč-

ke na 47,5 odstotka, ker so se v letu 2019 glede na 

preteklo leto celotne obveznosti do virov sredstev 

zvišale bolj, kot se je povečal kapital družbe. Kapital 

se je v letu 2019 povečal za dobiček leta, hkrati pa 

zmanjšal za izplačilo lastniku. Stopnja dolžniškosti 

financiranja se je v letu 2019 glede na preteklo leto 

zmanjšala za 0,7 odstotne točke na 14,5 odstotka 

zaradi večjega kapitala in dolgoročnih rezervacij, 

saj so se tako obveznosti do virov sredstev povečale 

bolj, kot so se povečali dolgovi v letu 2019 glede na 

preteklo leto. Družba je v letu 2019 94,8 odstotka 

svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri in le 

5,2 odstotka s kratkoročnimi viri. V letu 2019 se je 

zmanjšala stopnja dolgoročnosti financiranja za 

0,4 odstotne točke glede na preteklo leto. Kapital, 

dolgoročni dolgovi in rezervacije so se v letu 2019 

glede na preteklo leto povečali manj, kot so se pove-

čale obveznosti do virov sredstev.

Kazalniki investiranja

Stopnja osnovnosti investiranja je bila v letu 2019 

le za 2,8 odstotne točke višja od stopnje v letu 2018 

in je znašala 77,0 odstotka, stopnja dolgoročnosti 

investiranja, ki je znašala 90,0 odstotka, pa je za 2,4 

odstotne točke višja od lanske. V letu 2019 so bila 

investicijska vlaganja precej višja od vlaganj v letu 

2018, odpisi vrednosti osnovnih sredstev so bili v letu 

2019 malo nižji od leta 2018, tako da so bila investi-

cijska vlaganja višja od amortizacije in odpisov.

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

Koeficienti vodoravnega finančnega so bili v letu 

2019 nižji kot v letu 2018. Kapital se je v letu 2019 

povečal manj, kot so se povečala osnovna sredstva, 

zato je koeficient kapitalske pokritosti osnovnih 

sredstev padel za 0,03 odstotne točke. Koeficient 

kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 

se je zmanjšal za 0,748 odstotne točke zaradi višjih 

kratkoročnih obveznosti v letu 2019 glede na leto 

2018, koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 

obveznosti se je zmanjšal za 0,738 odstotne točke 

zaradi nižjih kratkoročnih sredstev brez zalog in viš-

jih kratkoročnih obveznosti, koeficient neposredne 

pokritosti kratkoročnih obveznosti pa je padel za 

0,573 odstotne točke ob nižjih kratkoročnih finanč-

nih naložbah in višjih kratkoročnih obveznostih.

Kazalnik gospodarnosti

Koeficient gospodarnosti poslovanja družbe 

(1,126) se je v letu 2019 povečal za 0,014 odstotne 

točke v primerjavi z letom 2018, ker so se poslovni 

odhodki zmanjšali bolj, kot so se zmanjšali poslovni 

prihodki.

Kazalniki donosnosti

V letu 2019 so se rahlo povečali kazalniki donosnosti 

zaradi nekoliko višjega doseženega čistega dobička 

v letu 2019 glede na popravljeno leto 2018 in hkra-

ti nekoliko večjega kapitala oziroma nekoliko višjih 

sredstev družbe. Kazalnik donosnosti ROE (koefici-

ent čiste dobičkonosnosti kapitala) se je v letu 2019 

povečal za 0,1 odstotno točko glede na leto 2018, 

kazalnik donosnosti ROA (koeficient čiste dobič-

konosnosti sredstev) pa je ostal na enaki ravni, kot je 

bil leta 2018. Kazalnik donosnosti ROE brez dolgo-

ročnih finančnih naložb se je povečal za 0,2 odsto-

tne točke, kazalnik donosnosti ROA brez dolgoroč-

nih finančnih naložb pa je ostal stabilen oziroma na 

ravni preteklega leta.

Kazalnika investicijskih vlaganj

Stopnja investicijskih vlaganj glede na načrtova-

na vlaganja se je v letu 2019 glede na leto 2018 

precej dvignila, in sicer za 17,9 odstotne točke na 

80,6 odstotka. Investiranje je bilo v letu 2019 za 60 

odstotkov višje kot v preteklem letu, vendar ni do-

seglo planiranih investicijskih vlaganj za leto 2019, 

saj je bilo za 19 odstotkov nižje. Ob upoštevanju mo-

tečih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na zakasnitev 

realizacije investicijskih vlaganj, lahko rečemo, da se 

je korigirana stopnja investicijskih vlaganj v letu 

2019 glede na leto 2018 dvignila za 13,8 odstotne 

Ekonomski kazalniki

Kazalnik/leto Real. 2019
% doseganja 

ciljnih vrednosti

Doseganje reguliranega donosa v % 97,62 98

Donos na kapital (ROE) v % 5,24 150

Donos na korigirana sredstva (ROA) v %* 2,81 140

Odhodki na preneseno električno energijo (v EUR/MWh EE) 6,90 130

Zmožnost vračila najetih posojil 2,39 168

Investicijska vlaganja na konico odjema (€/MW konico odjema)** 19.601,59 140

Doseganje primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno 
regulacijo (v %)

SR+ 410 293

SR- 412 294

TR+ 219 156

TR- 414 296

* Donos na korigirana sredstva (ROA) ne vključuje dolgoročnih finančnih naložb. 
** Pri konični moči so upoštevani odjemalci znotraj Slovenije in čezmejni pretoki.
-  Povprečje brez Swissgrid-a (ni podatka o investicijah). 

točke na 87,7 odstotka in bila v letu 2019 od običaj-

ne stopnje investicijskih vlaganj višja za 7,2 odstotne 

točke.

Strateški kazalniki in primerjava s ciljnimi 
vrednostmi iz DSP 2016–2020

V okviru zastavljenega strateškega cilja 2 doseganje 

čistega poslovnega izida, skladno z metodologijo 

Agencije za energijo v dokumentu Dolgoročni stra-

teški plan (DSP) poslovanja za obdobje 2016–2020, 

določili pa so nabor in ciljne vrednosti ključnih sed-

mih ekonomskih kazalnikov za spremljanje uspešnos-

ti poslovanja v obdobju veljavnosti dokumenta DSP 

2016–2020.

Ciljne vrednosti za leto 2019 so predstavljene v po-

glavju Strateške usmeritve/Dolgoročni strateški plan 

za obdobje 2016–2020 in so bile dosežene oziroma 

presežene pri šestih ekonomskih kazalnikih (donos 

na kapital – ROE, donos na korigirana sredstva – ROA, 

odhodki na preneseno električno energijo, zmožnost 

vračila najetih posojil, investicijska vlaganja na koni-

co odjema, doseganje primerljivih cen zakupa moči 

za sekundarno in terciarno regulacijo).
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Bonitetna ocena v letu 2019

Bonitetna ocena za leto 2019 temelji na podatkih 

AJPES za leto 2018. Letna ocena po metodologiji 

podjetja Bisnode (Gvin), d.o.o., temelji na finančni 

oceni in šestih izbranih finančnih kazalnikih (kazal-

niki likvidnost, plačilna sposobnost, servisiranje dol-

ga, kreditna izpostavljenost poslovanju, poslovna 

donosnost sredstev, koeficient obračanja sredstev) 

ter primerjavi bonitetne ocene za dve zaporedni leti 

(ugotavljanje stabilnosti modela). Ocena vključuje 

tudi podatke o panogi, velikosti družbe in tipu su-

bjekta. Družba je v letu 2019 prejela bonitetno oce-

no B1, kar pomeni napoved dobrega poslovanja tudi 

v prihodnje. Sprememba ocene v letu 2019, katere 

podlaga so podatki leta 2018 glede na podatke leta 

2017, se nanaša predvsem na kazalnik deleža dolga 

v financiranju, ki je bil v letu 2018 večji od leta 2017 

zaradi višjih poslovnih obveznosti do bank. Družba 

je v letu 2017 v okviru dogovorjenega posojila Uni-

Credit Banke Slovenije (namensko posojilo za prev-

zem 110 kV omrežja skladno z usmeritvijo Agencije 

za energijo kot nacionalnega energetskega regula-

torja RS) črpala 6,0 milijona EUR, v letu 2018 pa še 

preostalih 24,0 milijona EUR posojila, kar je s strani 

ocenjevanja povečalo finančno tveganje upnikov v 

letu 2019 glede na preteklo leto ter tako v letu 2018 

prispevalo k poslabšanju bonitetne ocene.

Bonitetna ocena ELES, d.o.o. (vir: gvin.com) 

Ocena v letu Bonitetna ocena Dinamična ocena Temelji na podatkih za leto

2014 B1 ++ 2013

2015 B1 ++ 2014

2016 A1 ++ 2015

2017 A1 ++ 2016

2018 A1 ++ 2017

2019 B1 + 2018

Ključna tveganja in priložnosti

Tveganje Priložnost Strateški izziv

Tveganje nepriznavanja celotnih 
upravičenih stroškov regulativnega 
obdobja. 

Ureditev podatkov z enega mesta in 
doseganje večje kakovosti podatkov kot 
podpora odločanju.

SI2, SI13

Pravočasno zagotavljanje finančnih, virov 
za ohranitev visoke stopnje zanesljivosti 
delovanja.

Ohranjanje visoke bonitetne ocene.
SI2, SI7, SI11, 
SI12, SI13

Naraščanje stroškov sistemskih storitev 
zaradi neurejenega zagotavljanja 
sistemskih storitev.

Vključevanje deležnikov in predvsem 
regulatorja.

SI2, SI4, SI6, 
SI7, SI13

Pretirano zniževanje stroškov delovanja in 
vzdrževanja zaradi ohranjanja obstoječe 
povprečne tarife za uporabo prenosnega 
omrežja na račun nižje zanesljivosti 
delovanja prenosnega sistema.

Optimizacija procesov in razvoj novih 
podpornih storitev.

SI2, SI6, SI4, 
SI7, SI13

Povečani stroški poslovanja.

Prilagajanje regulatornega okvira 
dejanskim potrebam delovanja 
prenosnega sistema z osnovami v 
primerjalnih analizah.

SI13

Prilagajanje vrednotenja in spremljanja 
kapitala nereguliranega dela poslovanja.

Pridobivanje novih finančnih virov. SI12

Neizkušeni kadri. Pridobivanje novih finančnih virov. SI9
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Računovodsko poročilo  
(revidirani računovodski izkazi)
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Poslovodstvo sprejema in potrjuje celotno letno poročilo družbe, ki vključuje poslovni del letnega poročila 

družbe ELES, d.o.o., računovodske izkaze družbe ELES, d.o.o., za leto 2019, zaključene na dan 31. decembra 

2019, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljena: določila Energet-

skega zakona glede izkazovanja ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira in ustrezne računovodske 

usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da 

računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega 

poslovanja za leto 2019.

Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejetje ustreznih ukrepov za zavaro-

vanje premoženja in drugih sredstev ter za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti ter po-

trjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 

družbe ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Energetskim zakonom in Slovenskimi računovodskimi 

standardi, če niso v nasprotju z določili Energetskega zakona, ki predstavlja zakonsko določen primeren okvir 

računovodskega poročanja za družbo ELES, d.o.o..

Ljubljana, 30. 6. 2020

mag. Aleksander Mervar,  

direktor družbe ELES, d.o.o.   

Izjava o odgovornosti poslovodstva družbe
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Računovodski izkazi

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019 PRIPRAVLJENA V SKLADU Z EZ-1

SREDSTVA 
v EUR Pojasnilo  31. 12. 2019

31. 12. 2018 
popravljeno

 A. Dolgoročna sredstva 658.551.484 618.567.720

 I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

1 27.220.016 15.874.870

1. Dolgoročne premoženjske pravice 27.220.016 15.874.870

 II. Opredmetena osnovna sredstva  2 530.248.424 502.891.655

1. Zemljišča in zgradbe 241.508.871 242.357.743

    a) Zemljišča 41.462.331 41.437.276

    b) Zgradbe 200.046.540 200.920.467

2. Oprema in sestavni deli 212.758.758 200.803.219

3. Druge naprave in oprema 458.169 351.947

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 75.522.625 59.378.746

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 75.300.211 54.481.036

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 222.414 4.897.710

IV. Dolgoročne finančne naložbe in posojila 3 94.056.060 93.983.232

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 94.056.060 93.983.232

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 90.623.796 90.623.796

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 1.950.000 1.950.000

    c) Druge delnice in deleži 1.482.264 1.409.436

VI. Odložene terjatve za davek 4 7.026.985 5.817.964

 B. Kratkoročna sredstva 63.974.529 78.747.266

 II. Zaloge  5 2.516.746 2.475.929

1. Material 2.516.746 2.475.929

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 6 20.000.000 35.000.000

2. Kratkoročna posojila 20.000.000 35.000.000

    b) Kratkoročna posojila drugim 20.000.000 35.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 7 17.241.494 20.110.978

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.224.927 1.101.757

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 13.130.597 16.619.955

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.885.970 2.389.266

V. Denarna sredstva 8 24.216.289 21.160.360

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 9 1.189.488 1.780.123

         SKUPAJ SREDSTVA 723.715.502 699.095.110

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
v EUR Pojasnilo  31. 12. 2019

31. 12. 2018 
popravljeno

A. Kapital 10 343.972.772 335.570.935

I. Vpoklicani kapital 177.469.516 177.469.516

1. Osnovni kapital 177.469.516 177.469.516

II. Kapitalske rezerve 140.266.261 140.266.261

III. Rezerve iz dobička 14.911.427 8.584.617

1. Zakonske rezerve 2.359.394 1.608.002

5. Druge rezerve iz dobička 12.552.033 6.976.615

V.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-2.950.884 -3.067.045

VI. Preneseni čisti poslovni izid 0 -2.177.998

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.276.452 14.495.584

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 11 273.600.549 255.470.800

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 7.641.781 6.551.290

2. Druge rezervacije 7.651.801 6.886.556

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 258.306.967 242.032.954

C. Dolgoročne obveznosti 68.480.577 74.587.920

I. Dolgoročne finančne obveznosti 12 68.342.653 74.333.433

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 64.818.232 70.951.566

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.524.421 3.381.867

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 4.301 134.701

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 4.301 134.701

III. Odložene obveznosti za davek 133.623 119.786

Č. Kratkoročne obveznosti 36.267.343 31.346.172

II. Kratkoročne finančne obveznosti 13 8.421.137 6.648.434

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.315.101 6.648.434

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 106.036 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 14 27.846.205 24.697.738

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 123.903 29.630

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.757.708 20.103.582

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 136.054 102.952

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.828.540 4.461.574

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  15 1.394.261 2.119.284

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 723.715.502 699.095.110

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019 PRIPRAVLJEN V SKLADU Z EZ-1 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA LETO 2019 PRIPRAVLJEN V 
SKLADU Z EZ-1

POSTAVKE 
v EUR Pojasnilo  2019

2018 
popravljeno

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 162.418.020 168.832.818

a.  na domačem trgu 125.634.487 147.418.413

b.  na tujem trgu 36.783.533 21.414.405

3. Usredstvene lastne storitve 3.812.752 3.351.557

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)

3.837.736 3.656.431

POSLOVNI PRIHODKI  
(1+2+3+4)

17 170.068.507 175.840.807

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 18 85.666.880 94.049.771

a.  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 
ter stroški porabljenega materiala

35.558.505 33.764.580

b.  Stroški storitev 50.108.375 60.285.191

6. Stroški dela  (a + b + c + d) 19 33.644.652 32.218.865

a.  Stroški plač 25.166.199 24.122.368

b.  Stroški pokojninskih zavarovanj 3.399.127 3.295.471

c.  Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.842.367 1.790.479

d.  Drugi stroški dela 3.236.959 3.010.546

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 20 31.110.910 31.126.668

a.  Amortizacija 30.221.237 30.034.923

b.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

886.798 1.085.789

c.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

2.875 5.956

8. Drugi poslovni odhodki 21 608.027 793.573

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  
(1+2+3+4-5-6-7-8)

19.038.039 17.651.930

9. Finančni prihodki iz deležev 60.683 60.690

b.  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih 
družbah

0 0

c.  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 60.683 60.690

10. Finančni prihodki iz danih posojil 53.765 39.934

a.  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v 
skupini

0 9

b.  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 53.765 39.925

POSTAVKE 
v EUR Pojasnilo  2019

2018 
popravljeno

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 16.671 10.653

a.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v 
skupini

14.255 1.791

b.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.415 8.862

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.814.736 1.374.211

b.  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 150.915 84.549

č.  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 1.663.820 1.289.662

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.348.997 756.310

c.  Obresti  presežka 1.344.877 753.852

d.  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 4.119 2.458

FINANČNI IZID  
(+9+10+11-12-13-14)

22 -3.032.614 -2.019.244

15. Drugi prihodki 179.305 172.120

16. Drugi odhodki 144.133 184.849

POSLOVNI IZID PRED DAVKI  
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)

16.040.597 15.619.957

18. Odloženi davki 4 1.295.398 852.885

DAVKI (17+18) 23 1.295.398 852.885

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-+18)

24 17.335.995 16.472.842

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

POSTAVKE 
v EUR Pojasnilo  2019

2018 
popravljeno

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 24 17.335.995 16.472.842

21.
Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti

10 666.944 15.290

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 10 -601.102 -232.728

24.
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

17.401.837 16.255.404

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA

V obdobju januar–december 2019 pripravljen v skladu z EZ-1

VRSTE KAPITALA / POSLOVNI DOGODKI 
v EUR Osnovni kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja po 
pošteni vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta Skupaj kapital

 I/1  II  III/1  III/5  V  VI  VII 

A. Stanje 31. 12. 2018 177.469.516 140.266.261 1.608.002 6.976.615 -3.067.045 12.317.586 0 335.570.935 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala

g) Izplačilo dividend -9.000.000 -9.000.000 

Skupaj B.1. 0 0 0 0 0 -9.000.000 0 -9.000.000 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 17.335.995 17.335.995 

c)
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

666.944 666.944 

č) Druge sestavine  vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -550.782 -50.320 0 -601.102 

Skupaj B.2. 0 0 0 0 116.162 -50.320 17.335.995 17.401.837 

B.3. Spremembe v kapitalu

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

751.391 -751.391 0 

c)
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

5.575.418 -5.575.418 0 

č) Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala 2.308.152 -2.308.152 0 

Skupaj B.3. 0 0 751.391 5.575.418 0 -3.267.266 -3.059.543 0 

C. Stanje 31. 12. 2019 177.469.516 140.266.261 2.359.394 12.552.033 -2.950.883 0 14.276.452 343.972.773

Bilančni dobiček 0 14.276.452 14.276.452 

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA

V obdobju januar-december 2018 – popravljeno

VRSTE KAPITALA / POSLOVNI DOGODKI 
v EUR Osnovni kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja po 
pošteni vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta Skupaj kapital

 I/1  II  III/1  III/5  V  VI  VII 

A. Stanje 31. 12. 2017 177.469.516 140.266.261 840.874 0 -2.889.584 14.806.461 0 330.493.528

b) Prilagoditve za nazaj  -2.177.998  -2.177.998

A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja 1. 1. 2018 177.469.516 140.266.261 840.874 0 -2.889.584 12.628.463 0 328.315.530

B.1. Spremembe lastniškega kapitala

g) Izplačilo dividend      -9.000.000  -9.000.000 

Skupaj B.1. 0 0 0 0 0 -9.000.000 0 -9.000.000 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 16.472.842 16.472.842 

c)
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

15.290 15.290 

č) Druge sestavine  vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -192.751 -39.977 -232.728 

Skupaj B.2. 0 0 0 0 -177.461 -39.977 16.472.842 16.255.404 

B.3. Spremembe v kapitalu

b)
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

767.127 -767.127 0 

c)
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

6.976.615 -6.976.615 0 

č) Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala 1.210.131 -1.210.131 0 

Skupaj B.3. 0 0 767.127 6.976.615 0 -5.766.484 -1.977.258 0 

C. Stanje 31. 12. 2018 177.469.516 140.266.261 1.608.002 6.976.615 -3.067.045 -2.177.998 14.495.584 335.570.935 

Bilančni dobiček 0 14.575.418 14.575.418 

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2019 PRIPRAVLJEN V SKLADU Z EZ-1

POROČAJOČA DRUŽBA

Družba ELES, d.o.o., (v nadaljevanju: družba), je registrirana v Sloveniji in je obvladujoča družba skupine ELES. 

Naslov registriranega sedeža je Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Vlada RS je z družbo v septembru 2016 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne 

službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije za dobo petdesetih let.

Poleg osnovne dejavnosti, izvajanja prenosa električne energije, v družbi načrtuje, gradi in vzdržuje sloven-

sko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in del 110 kV. Za del 

investicij so pridobili tudi nepovratna sredstva EU. Aktivnosti družbe so usmerjene tudi na področje raziskav 

in inovacij prek sodelovanja v mednarodnih projektih, za katere so prav tako pridobili nepovratna sredstva 

različnih evropskih in nacionalnih skladov.

Po merilih ZGD-1 se družba uvršča med velike družbe. Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu. V na-

daljevanju so predstavljeni računovodski izkazi družbe za leto 2019, za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Letna poročila družb v skupini ELES in skupinski računovodski izkazi skupine ELES so na vpogled na sedežu 

obvladujoče družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana. Letno poročilo skupine ELES za leto 2019 je priprav-

ljeno kot ločen dokument.

PODLAGE ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

a) Izjava o skladnosti in datum sprejetja računovodskih izkazov

Družba je pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2019 upoštevala:

• Energetski zakon (v nadaljevanju: EZ-1) kot zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja;

• spremenjene in dopolnjene Slovenske računovodske standarde 2016 (v nadaljevanju: SRS 2016) v delih, ki 

niso v neskladju z določili EZ-1;

• Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1);

• Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elek-

trooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 -- popr. (v nadaljevanju: akt);

• Uredbo (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do 

omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003;

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte;

• Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju;

• ostalo veljavno zakonodajo.

Pri pripoznavanju in vrednotenju poslovnih dogodkov se uporabljajo določila EZ-1, če se njegova določila 

razlikujejo od določil SRS.

Direktor družbe je računovodske izkaze potrdil 19. 6. 2020.

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe ELES

POSTAVKE 
v EUR  2019 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Postavke izkaza poslovnega izida 29.431.099 5.000.450

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev

149.850.117 131.786.563

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti

-120.419.018 -126.786.113

b.
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij 
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja

27.861.609 38.222.704

Začetne manj končne poslovne terjatve 2.423.331 4.630.389

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.514.805 2.063.504

Začetne manj končne zaloge -40.818 -107.200

Končni manj začetni poslovni dolgovi 809.541 -2.430.584

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 23.154.750 34.066.594

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a+b) 57.292.707 43.223.154

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a. Prejemki pri naložbenju 15.836.672 701.289

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo 
na naložbenje

117.919 105.749

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 718.753 595.540

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 15.000.000 0

b. Izdatki  pri naložbenju -54.994.264 -61.644.310

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -15.541.642 -4.913.826

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -39.452.621 -40.230.483

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -1.500.000

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -15.000.000

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a+b) -39.157.591 -60.943.021

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

a. Prejemki pri financiranju 0 24.000.000

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 24.000.000

b. Izdatki pri financiranju -15.079.187 -13.113.563

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.612.519 -1.313.563

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -4.466.667 -2.800.000

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -9.000.000 -9.000.000

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a+b) -15.079.187 10.886.437

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 24.216.289 21.160.360 

Denarni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) 3.055.929 -6.833.430

Začetno stanje denarnih sredstev 21.160.360 27.993.790

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

192 193

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



b) Podlage za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi temeljnih računovodskih predpostavk upoštevanja:

• nastanka poslovnega dogodka (z izjemo pri pripoznavanju prihodkov) in

• časovne neomejenosti delovanja.

Pri oblikovanju računovodskih usmeritev ter sestavljanju računovodskih izkazov in celotnega računovodenja 

so upoštevana načela razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti. S tem so dana zadostna zago-

tovila za točnost računovodskih izkazov in spoštovanje oziroma izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti bilančnih postavk, razen izpeljanih finančnih 

instrumentov in naložb v kapital družb, ki kotirajo na borzi, ki so prikazane po pošteni vrednosti.

c) Poslovanje v skladu z Energetskim zakonom

Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja ureja EZ-1. Agencija za energijo na podlagi 116. čle-

na EZ-1 s splošnim aktom predpiše metodologijo za določitev regulativnega okvira, v skladu s 117. členom 

EZ-1 pa izda odločbo, v kateri določi regulativni okvir. V njej so vrednostno opredeljeni načrtovani upravičeni 

stroški, načrtovane omrežnine in drugih prihodki iz opravljanja dejavnosti elektroperaterja, presežki in pri-

manjkljaji preteklih let. Veljavni akt in odločba se nanašata na obdobje 2019–2021. 

V 108. členu EZ-1 je določeno, da morajo elektroenergetske družbe predložiti v revizijo in objaviti letne raču-

novodske izkaze na način, kot to ureja ZGD-1 za velike družbe. V četrtem odstavku tega člena je navedeno, 

da je treba pri reviziji letnih računovodskih izkazov preveriti tudi določila iz četrtega in petega odstavka 120. 

člena EZ-1 glede izkazovanja ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira. Določila glede tega so podrob-

neje pojasnjena pri pojasnilu o računovodskih usmeritvah, vezanih na prihodke družbe. 

Družba že vsa leta pri pripravi računovodskih izkazov upošteva določila 120. člena EZ-1, kar pomeni, da raz-

mejuje presežke prihodkov in jih porablja v letih, kot izhaja iz veljavne odločbe. Do leta 2018 je družba zaradi 

tega prejela revizorjevo mnenje s pridržkom. Osnova za to je bilo Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru 

neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja, objavljeno v Uradnem listu RS št. 24/11 dne 

1. 4. 2011. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v letu 2020 dopolnila Stališče 14 –Revizorjevo po-

ročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja, ki je bilo 

objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020 (v nadaljevanju: Stališče 14).

V dopolnjenem Stališču 14 je v 2. členu dodan »zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja«, ki 

se poleg računovodskih standardov v posameznih primerih šteje za primeren okvir računovodskega poročanja. 

To pomeni, da če zakon ali drug predpis ureja delovanje določenih subjektov in posega v računovodsko obrav-

navanje njihovih poslovnih dogodkov, ki ni skladno s splošnimi računovodskimi pravili in načeli, predpisanimi v 

SRS oziroma Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), se uporabi kot pri-

meren okvir računovodskega poročanja tak zakon in ne SRS oziroma MSRP. V konkretnem primeru je za družbo 

ELES zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja EZ-1, v delu, kjer odstopa od določil SRS.

Družba je tako pri pripravi razkritij za leto 2019 upoštevala določila Stališča 14 ter v poglavju Pojasnilo o 

odstopanju od računovodskih standardov razkrila razlike med določili EZ-1 in SRS, vezano na pripravo računo-

vodskih izkazov, podrobno pa sta razmejevanje prihodkov in poraba razkrita v točki 11 razkritij bilance stanja 

(rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve). 

Revizorjevo mnenje vsebuje pojasnjevalni odstavek, vezano na zakonsko določen okvir računovodskega poro-

čanja, ki ga mora zaradi izvajanja osnovne dejavnosti upoštevati družba.

d) Področja poslovanja družbe

Družba poleg regulirane dejavnosti prenosa električne energije v okviru svojih organizacijskih enot izvaja tudi 

šest ločenih nereguliranih (tržnih) dejavnosti, zato skladno s SRS, z 8. členom Zakona o preglednosti finanč-

nih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in 110. členom  EZ-1 izdeluje ločene računovodske 

izkaze za regulirano dejavnost ter za vsako izmed navedenih nereguliranih dejavnosti. 

Poslovanje družbe se izvaja v RS, zato družba podatkov o poslovanju po posameznih geografskih področjih 

ne spremlja. 

e) Funkcijska in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi in preglednice v tem poročilu so sestavljeni v evrih (EUR) brez centov, kar je hkrati funkcij-

ska in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednosti podatkov lahko prihaja do nepomemb-

nih odstopanj v seštevkih posameznih preglednic.

f) Prevedba tujih valut

Posli v tuji valuti se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, 

izražena v tuji valuti na koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcijsko valuto po tečaju ECB na 

bilančni datum. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

POPRAVEK POMEMBNE NAPAKE

a) Uvod

Napake v računovodskih izkazih lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju 

postavk računovodskih izkazov. Lahko gre za matematične pomote, napake pri uporabi računovodskih usme-

ritev, spregleda dejstev ali napačno podajanje dejstev.

Pomembne napake se popravijo s preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, dolgov in vseh vpletenih 

sestav in kapitala predstavljenega obdobja ter ne vplivajo na poslovni izid tekočega leta.

Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2019 je družba izvedla popravek pomembne napake v skladu s 5. točko 

Uvoda v SRS 2016, za obračun stroškov razgradnje energetskih transformatorjev (400 kV in 220 kV). Družba je 

napako popravila s preračunom primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja, v katerem se je 

napaka pojavila v skladu z MRS 8 (Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake). 

b) Vsebinska obrazložitev vzroka napake

Družba je v letu 2017 povečala nabavno vrednost energetskih transformatorjev v Divači za ocenjen strošek 

razgradnje, v skupni višini 3.322.095 EUR. Razlog oblikovanja rezervacije za razgradnjo je bil v pomembnem 

povečanju stroška prevoza energetskih transformatorjev iz RTP Divača, ker zaradi prenove železniške postaje 

v Divači prevoz po železnici ni bil več mogoč. Razgradnja energetskih transformatorjev je mogoča samo v 

ustrezno opremljenih prostorih proizvajalca (in ne na lokaciji, kjer je deloval), zaradi naslednjih razlogov:
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• dimenzija in teža; jedro in navitje transformatorja sta prevelika, da bi ju razstavljali na terenu. Poleg tega 

je papirna izolacija natopljena z oljem, zato se vsa razstavljanja izvajajo v navijalnici oz. sestavljalni mizi 

pri proizvajalcu,

• okoljevarstvena zakonodaja (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredba o 

odpadnih oljih); transformator vsebuje najmanj 80 ton olja, ki ga mora uničiti za to usposobljena oseba, ki 

ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadnih olj. 

Za transformatorje na drugih lokacijah je bilo konec leta 2017 ocenjeno, da strošek razgradnje ni tako visok 

in bo po odštetju prihodka za odprodajo odpadnega materiala znašal od 30 do 150 tisoč EUR. Ta strošek bi 

zato v letu razgradnje bremenil poslovni izid družbe, ker nanj nima bistvenega vpliva.

Ocena stroška razgradnje vseh energetskih transformatorjev (400 kV in 220 kV) se je ponovno preverila v 

začetku leta 2020 in bistvenih sprememb pri oceni stroška transformatorjev v Divači ni bilo. So se pa povečali 

ocenjeni stroški razgradnje pri energetskih transformatorjih na drugih lokacijah, saj je bila pri oceni upošte-

vana aktualna pogodba za nakup energetskega transformatorja za RTP Cirkovce. Pri evidentiranju stroška 

razgradnje konec leta 2017 so se od ocenjene vrednosti stroška razgradnje odšteli tudi ocenjeni prihodki 

od odprodaje odpadnega materiala razgrajenih energetskih transformatorjev, vendar se je pri ponovnem 

preverjanju določil SRS in MSRP ugotovilo, da to ni mogoče. Posledično so se ocenjeni stroški razgradnje ener-

getskih transformatorjev bistveno povečali, ne glede na dejstvo, da so se ocenjene vrednosti diskontirale. Za 

diskontno stopnjo se je uporabila povprečna dvoletna stopnja 30-letnih nemških obveznic. 

Na podlagi navedenega se je družba odločila, da evidentira stroške razgradnje tudi za ostale energetske 

transformatorje (400 kV in 220 kV).

c) Vrednostna obrazložitev vzroka napake

Družba je popravek pomembne napake izvršila tako, da je diskontirala ocenjeno vrednost stroškov razgradnje 

energetskih transformatorjev ter to vrednost upoštevala kot povečanje nabavne vrednosti posameznega 

transformatorja in povečanje rezervacije za strošek razgradnje. Amortizacijo od povečane nabavne vrednosti 

je obračunala za vsa leta od aktiviranja in pri tem ugotovila preneseno izgubo. 

Za energetske transformatorje, ki nimajo več knjigovodske vrednosti ocene stroška razgradnje, ni diskontirala. 

V tem primeru je oblikovala rezervacije za stroške razgradnje in hkrati preneseno izgubo.

Čeprav preračunane razlike zaradi diskontiranja in ne-upoštevanja prihodkov od prodaje odpadnega materi-

ala pri oceni stroška razgradnje za energetske transformatorje na lokaciji v Divači niso velike, jih je upoštevala 

kot popravek bistvene napake. S tem je prikazala pravilen izračun evidentiranja stroškov razgradnje za vse 

istovrstne energetske transformatorje na 1. 1. 2018, 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019.

Učinek popravka pomembne napake na 1. 1. 2018 je v bilanci stanja izkazan kot povečanje nabavne vred-

nosti proizvajalne opreme v višini 980.965 EUR, oblikovanje prenesene čiste izgube v višini 2.177.998 EUR in 

povečanje rezervacij za stroške razgradnje v višini 3.158.963 EUR.

Učinek popravka pomembne napake na 31. 12. 2018 je v bilanci stanja izkazan kot povečanje nabavne vred-

nosti proizvajalne opreme v višini 999.348 EUR (samo za leto 2018 v višini 18.383 EUR), oblikovanje prene-

sene čiste izgube v višini 2.257.832 EUR (samo za leto 2018 v višini 79.834 EUR) in povečanje rezervacij za 

stroške razgradnje v višini 3.257.180 EUR (samo za leto 2018 v višini 98.217 EUR).

BILANCA STANJA

SREDSTVA 
v EUR

 31. 12. 2018 
popravljeno

popravek 
napake  31. 12. 2018

 A. Dolgoročna sredstva 618.567.720 999.348 617.568.372

 I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

15.874.870 0 15.874.870

1. Dolgoročne premoženjske pravice 15.874.870 0 15.874.870

 II. Opredmetena osnovna sredstva  502.891.655 999.348 501.892.307

1. Zemljišča in zgradbe 242.357.743 0 242.357.743

    a) Zemljišča 41.437.276 0 41.437.276

    b) Zgradbe 200.920.467 0 200.920.467

2. Oprema in sestavni deli 200.803.219 999.348 199.803.871

3. Druge naprave in oprema 351.947 0 351.947

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 59.378.746 0 59.378.746

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi

54.481.036 0 54.481.036

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev

4.897.710 0 4.897.710

IV. Dolgoročne finančne naložbe in posojila 93.983.232 0 93.983.232

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 93.983.232 0 93.983.232

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 90.623.796 0 90.623.796

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 1.950.000 0 1.950.000

    c) Druge delnice in deleži 1.409.436 0 1.409.436

VI. Odložene terjatve za davek 5.817.964 0 5.817.964

 B. Kratkoročna sredstva 78.747.266 0 78.747.266

 II. Zaloge  2.475.929 0 2.475.929

1. Material 2.475.929 0 2.475.929

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 35.000.000 0 35.000.000

2. Kratkoročna posojila 35.000.000 0 35.000.000

    b) Kratkoročna posojila drugim 35.000.000 0 35.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 20.110.978 0 20.110.978

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.101.757 0 1.101.757

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 16.619.955 0 16.619.955

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.389.266 0 2.389.266

V. Denarna sredstva 21.160.360 0 21.160.360

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.780.123 0 1.780.123

         SKUPAJ SREDSTVA 699.095.110 999.348 698.095.762

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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BILANCA STANJA

SREDSTVA 
v EUR

 1. 1. 2018 
popravljeno

popravek 
napake  1. 1. 2018

 A. Dolgoročna sredstva 600.352.746 980.965 599.371.781

 I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

15.026.720 0 15.026.720

1. Dolgoročne premoženjske pravice 15.026.720 0 15.026.720

 II. Opredmetena osnovna sredstva  

1. Zemljišča in zgradbe 487.580.120 980.965 486.599.155

    a) Zemljišča 229.865.485 0 229.865.485

    b) Zgradbe 41.521.193 0 41.521.193

2. Oprema in sestavni deli 188.344.292 0 188.344.292

3. Druge naprave in oprema 200.094.915 980.965 199.113.950

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 236.176 0 236.176

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi

57.383.544 0 57.383.544

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev

54.797.806 0 54.797.806

IV. Dolgoročne finančne naložbe in posojila 2.585.738 0 2.585.738

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 92.802.624 0 92.802.624

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 92.802.624 0 92.802.624

    c) Druge delnice in deleži 90.977.174 0 90.977.174

VI. Odložene terjatve za davek 4.943.282 0 4.943.282

 B. Kratkoročna sredstva 75.567.363 0 75.567.363

 II. Zaloge  2.368.729 0 2.368.729

1. Material 2.368.729 0 2.368.729

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 20.000.000 0 20.000.000

2. Kratkoročna posojila 20.000.000 0 20.000.000

    b) Kratkoročna posojila drugim 20.000.000 0 20.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 25.204.844 0 25.204.844

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.247.355 0 1.247.355

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 22.212.348 0 22.212.348

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.745.141 0 1.745.141

V. Denarna sredstva 27.993.790 0 27.993.790

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.298.103 0 2.298.103

         SKUPAJ SREDSTVA 678.218.212 980.965 677.237.247

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

BILANCA STANJA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
v EUR

 31. 12. 2018 
popravljeno

popravek 
napake  31. 12. 2018

A. Kapital 335.570.935 -2.257.832 337.828.767

I. Vpoklicani kapital 177.469.516 0 177.469.516

1. Osnovni kapital 177.469.516 0 177.469.516

II. Kapitalske rezerve 140.266.261 0 140.266.261

III. Rezerve iz dobička 8.584.617 0 8.584.617

1. Zakonske rezerve 1.608.002 0 1.608.002

5. Druge rezerve iz dobička 6.976.615 0 6.976.615

V.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-3.067.045 0 -3.067.045

VI. Preneseni čisti poslovni izid -2.177.998 -2.177.998 0

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.495.584 -79.834 14.575.418

B.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

255.470.800 3.257.180 252.213.620

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 6.551.290 0 6.551.290

2. Druge rezervacije 6.886.556 3.257.180 3.629.376

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 242.032.954 0 242.032.954

C. Dolgoročne obveznosti 74.587.920 0 74.587.920

I. Dolgoročne finančne obveznosti 74.333.433 0 74.333.433

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 70.951.566 0 70.951.566

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.381.867 0 3.381.867

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 134.701 0 134.701

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov

134.701 0 134.701

III. Odložene obveznosti za davek 119.786 0 119.786

Č. Kratkoročne obveznosti 31.346.172 0 31.346.172

II. Kratkoročne finančne obveznosti 6.648.434 0 6.648.434

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 6.648.434 0 6.648.434

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 24.697.738 0 24.697.738

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini

29.630 0 29.630

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20.103.582 0 20.103.582

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov

102.952 0 102.952

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.461.574 0 4.461.574

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  2.119.284 0 2.119.284

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 699.095.110 999.348 698.095.762

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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BILANCA STANJA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
v EUR

 1. 1. 2018 
popravljeno

popravek 
napake  1. 1. 2018

A. Kapital 328.315.530 -2.177.998 330.493.528

I. Vpoklicani kapital 177.469.516 0 177.469.516

1. Osnovni kapital 177.469.516 0 177.469.516

II. Kapitalske rezerve 140.266.261 0 140.266.261

III. Rezerve iz dobička 840.874 0 840.874

1. Zakonske rezerve 840.874 0 840.874

5. Druge rezerve iz dobička 0 0 0

V.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-2.889.584 0 -2.889.584

VI. Preneseni čisti poslovni izid -2.177.998 -2.177.998 0

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.806.461 0 14.806.461

B.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

257.610.750 3.158.963 254.451.787

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 6.178.355 0 6.178.355

2. Druge rezervacije 6.936.009 3.158.963 3.777.046

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 244.496.386 0 244.496.386

C. Dolgoročne obveznosti 55.331.376 0 55.331.376

I. Dolgoročne finančne obveznosti 54.784.322 0 54.784.322

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 51.417.566 0 51.417.566

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.366.756 0 3.366.756

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 433.726 0 433.726

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov

433.726 0 433.726

III. Odložene obveznosti za davek 113.328 0 113.328

Č. Kratkoročne obveznosti 33.412.193 0 33.412.193

II. Kratkoročne finančne obveznosti 4.982.434 0 4.982.434

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.982.434 0 4.982.434

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 28.429.759 0 28.429.759

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini

34.338 0 34.338

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 23.693.546 0 23.693.546

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov

765.309 0 765.309

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.936.566 0 3.936.566

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  3.548.363 0 3.548.363

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 678.218.212 980.965 677.237.247

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

V izkazu poslovnega izida za leto 2018 je dodatno obračunana amortizacija energetskih transformatorjev v 

višini 46.388 EUR, prav tako so izkazani finančni odhodki od odprave diskonta energetskih transformatorjev v 

višini 33.446 EUR, kar v skupnem znesku predstavlja 79.834 EUR prenesene čiste izgube.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

POSTAVKE 
v EUR

 2018 
popravljeno

popravek 
napake 2018

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 168.832.818 0 168.832.818

a.  na domačem trgu 147.418.413 0 147.418.413

b.  na tujem trgu 21.414.405 0 21.414.405

3. Usredstvene lastne storitve 3.351.557 0 3.351.557

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)

3.656.431 0 3.656.431

POSLOVNI PRIHODKI  
(1+2+3+4)

175.840.807 0 175.840.807

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 94.049.771 0 94.049.771

a.  Nabavna vrednost prodanih blaga in 
materiala ter stroški porabljenega materiala

33.764.580 0 33.764.580

b.  Stroški storitev 60.285.191 0 60.285.191

6. Stroški dela  (a + b + c + d) 32.218.865 0 32.218.865

a.  Stroški plač 24.122.368 0 24.122.368

b.  Stroški pokojninskih zavarovanj 3.295.471 0 3.295.471

c.  Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.790.479 0 1.790.479

d.  Drugi stroški dela 3.010.546 0 3.010.546

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 31.126.668 46.388 31.080.280

a.  Amortizacija 30.034.923 46.388 29.988.535

b.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

1.085.789 0 1.085.789

c.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih

5.956 0 5.956

8. Drugi poslovni odhodki 793.573 0 793.573

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  
(1+2+3+4-5-6-7-8)

17.651.930 -46.388 17.698.318

9. Finančni prihodki iz deležev 60.690 0 60.690

c.  Finančni prihodki iz deležev v drugih 
družbah

60.690 0 60.690
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

POSTAVKE 
v EUR

 2018 
popravljeno

popravek 
napake 2018

10. Finančni prihodki iz danih posojil 39.934 0 39.934

a.  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v 
skupini

9 0 9

b.  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 39.925 0 39.925

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 10.653 0 10.653

a.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
družb v skupini

1.791 0 1.791

b.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih

8.862 0 8.862

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.374.211 33.446 1.340.765

b.  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 84.549 0 84.549

č.  Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti

1.289.662 33.446 1.256.216

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 756.310 0 756.310

c.  Obresti  presežka 753.852 0 753.852

d.  Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti

2.458 0 2.458

FINANČNI IZID  
(+9+10+11-12-13-14)

-2.019.244 -33.446 -1.985.798

15. Drugi prihodki 172.120 0 172.120

16. Drugi odhodki 184.849 0 184.849

POSLOVNI IZID PRED DAVKI  
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)

15.619.957 15.699.791

18. Odloženi davki 852.885 0 852.885

DAVKI (17+18) 852.885 0 852.885

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA  (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-
14+15-16-17-+18)

16.472.842 -79.834 16.552.676

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV

Računovodski izkazi družbe so izdelani na podlagi računovodskih usmeritev, opisanih v nadaljevanju. Nave-

dene računovodske usmeritve so uporabljene za obe predstavljeni leti in popravek računovodskih izkazov za 

leto 2017, razen za najeme in prihodke, pri katerih je družba za leto 2019 spremenila računovodsko usmeritev 

glede na spremembe SRS na tem področju.

Kadar je bilo potrebno, se primerjalne informacije prilagodi tako, da so skladne s predstavitvijo informacij v 

tekočem letu.

a) Sprememba računovodske usmeritve za najeme

Zaradi spremembe SRS, vezano na računovodenje najemov, je družba v letu 2019 pri obravnavi najemov 

dopolnila veljavne računovodske usmeritve in obravnavanje poslovnih dogodkov ter njihovo izkazovanje v 

računovodskih izkazih. S 1. 1. 2019 so se na tem področju spremenili: Uvod v SRS, SRS 1, SRS 2 in SRS 16.

Spremembe SRS na področju najemov določajo načela za pripoznavanje, merjenje, predstavljanje in razkritje 

najemov ter zahtevajo, da najemniki uporabljajo enoten model za večino postavk najema v bilanci stanja in 

izenačujejo obravnavo poslovnih in finančnih najemov. Za pogodbo o najemu se šteje pogodba, ki za določe-

no obdobje daje pravico do uporabe določenega sredstva v zameno za plačilo. Na podlagi najemnih pogodb 

- najemniki izkazujejo najeta sredstva med osnovnimi sredstvi kot pravico do uporabe in na drugi strani ob-

veznostmi iz najema. Vrednost najetih sredstev se preko amortizacije prenaša v stroške, stroški financiranja 

pa bremenijo finančne odhodke. 

Spremembe standardov najemnikom omogočajo dve izjemi pri pripoznavanju, kar pomeni, da se v teh prime-

rih stroški najemov izkazujejo v tekočem poslovnem izidu. To je v primeru najemov sredstev z vrednostjo do 

10.000 EUR (upoštevati je treba vrednost novega sredstva, ki je predmet najema) in v primeru kratkoročnih 

najemov (doba najema do enega leta). 

Za najemodajalca se obračunavanje najema ni bistveno spremenilo in zanj še naprej velja razlikovanje med 

poslovnim in finančnim najemom.

Za prehod na novi standard je družba uporabila metodo s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega stan-

darda na datum 1. 1. 2019, zato primerjalnih podatkov za leto 2018 ni preračunavala, temveč so vse spremem-

be zaradi prehoda na nov standard izkazane kot prilagoditev začetnega stanja na datum začetka uporabe.

Družba ima v najemu poslovne prostore, parkirna mesta in telekomunkacijske prostore za namestitev teleko-

munkacijske opreme. 

Trajanje najema je družba opredelila na podlagi obdobja, v katerem najema ni mogoče odpovedati, ob upo-

števanju obdobja, za katero velja možnost podaljšanja najema,  in obdobja, za katero velja možnost odpovedi 

najema in ob tem pa se  presoja verjetnost izrabe navedenih možnosti. Za pogodbe, sklenjene za nedoločen 

čas, je družba  kot obdobje, v katerem bo sredstvo v najemu zagotovo uporabljala,  ocenila na 10 let.

Družba je na podlagi stroškov najema in obdobja trajanja najemnih pogodb ocenila vrednost pravice do 

uporabe najetih sredstev in obveznosti iz najema ter jih na dan 1. 1. 2019 pripoznala v bilanci stanja. Vred-

nosti pravic do uporabe sredstev in obveznosti iz najema so ocenjene na podlagi sedanje vrednosti preostalih 

najemnin v celotnem obdobju trajanja najema. Ta je izračunana kot diskontirana vrednost najemnin, ki jih bo 

družba plačala v obdobju trajanja najema ob upoštevanju obrestne mere v višini 2 odstotkov.
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Stroški amortizacije so izračunani z uporabo amortizacijskih stopenj, ocenjenih na podlagi preostale dobe 

trajanja najemov.

Učinek sprejetja sprememb SRS 2019 najemi na 
bilanco stanja družbe na dan 1. 1. 2019 
v EUR 1. 1. 2019

Sprememba 
MSRP 16 31. 12. 2018

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva 1.105.367 1.105.367 0

Pravica do uporabe najetih sredstev 1.105.367 1.105.367 0

Skupaj sredstva 1.105.367 1.105.367 0

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Dolgoročne obveznosti 990.956 114.413 0

Obveznosti iz najema 990.956 114.413

Kratkoročne obveznosti 114.413 114.413 0

Obveznosti iz najema 114.413 114.413 0

Učinek uporabe sprememb SRS 2019 najemi na 
izkaz poslovnega izida družbe 
v EUR 2019 (MSRP 16) 2018 (MRS 17)

Amortizacija pravice do uporabe 114.412 0

Stroški najema 79.265 160.946

Poslovni izid iz poslovanja 18.464.114 17.698.318

Odhodki financiranja 16.262 0

b) Sprememba računovodske usmeritve za prihodke

Sprejetje novega standarda SRS 15 Prihodki, ki so ga družbe zavezane uporabiti prvič za leto 2019, ni vplivalo 

na računovodske izkaze družbe.

Sprememba standarda se nanaša na pripoznavanje in merjenje prihodkov, ki izhajajo iz pogodb s kupci, 

medtem ko se pripoznavanje in merjene prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in finančnih prihodkov nista 

spremenila.

Postopek pripoznavanja prihodkov se izvaja v sosledju petih korakov, in sicer: (1) opredelitev pogodbe, (2) 

opredelitev izvršitvenih obvez, (3) določitev transakcijske cene, (4) razporeditev transakcijske cene na izvršit-

vene obveze, (5) izpolnitev izvršitvenih obvez oziroma pripoznavanje prihodkov, ko je izpolnjena izvršitvena 

obveza.

V pogodbi se družba s kupcem dogovori o glavnih sestavinah prodajnega posla in stranki se z dogovorom 

zavežeta, da izpolnita obveze, o katerih sta se dogovorili. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza družbe, da 

kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno blago ali storitve. 

Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno. To je znesek nadomestila, za katere-

ga družba pričakuje, da ga bo prejela v zameno, ko bo blago oziroma storitev prenesla na kupca. Nadomestilo 

lahko vključuje fiksne zneske, variabilne zneske (popusti, pravica od vračila) ali oboje. 

Kadar pogodba vsebuje več izvršitvenih obvez, se transakcijska cena razporedi na posamezno izvršitveno 

obvezo v znesku, ki ustreza znesku nadomestila, do katerega družba pričakuje, da bo upravičena v zameno za 

prenos blaga ali storitve kupcu.

Prihodki se pripoznajo, ko družba prenese storitev oziroma blago na kupca, in sicer v višini, do katere družba 

pričakuje, da je upravičena. Prihodki se pripoznajo v trenutku, ko družba izpolni izvršitveno obvezo, to je tak-

rat, ko se na kupca prenese obvladovanje nad storitvijo ali blagom. Obvladovanje pomeni, da kupec lahko 

usmerja uporabo sredstva in prejema vse bistvene koristi iz sredstva ter lahko tudi prepreči drugim uporabo 

in prejemanje koristi iz sredstva. Pri pogodbah, kjer družba izvaja storitve skozi daljše časovno obdobje, se 

prihodki pripoznajo skozi obdobje izvajanja storitve, torej postopoma.

Sredstvo iz pogodbe je pravica družbe do nadomestila v zameno za blago oziroma storitve, ki jih je družba 

prenesla na kupca. Obveznost iz pogodbe je obveza družbe, da prenese blago oziroma storitev na kupca, ker 

je od njega prejela nadomestilo ali pa je znesek nadomestila zapadel v plačilo.

c) Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva spadajo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje dejavnosti družbe, pri 

tem pa fizično ne obstajajo. Vključujejo premoženjske pravice in neopredmetena sredstva v pridobivanju.

Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključuje stroške, ki 

se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva. Družba nakupov neopredmetenih sredstev 

ni financirala s posojili, zato v nabavno vrednost niso vključeni stroški izposojanja.

Po začetnem pripoznanju družba meri neopredmetena sredstva po modelu nabavne vrednosti.

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi se pripoznajo v knjigovodski vrednosti sredstva, če je ver-

jetno, da bodo pritekale prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva. Vsi drugi izdatki (npr. 

tekoče vzdrževanje) se pripoznajo v poslovnem izidu kot stroški takrat, ko nastanejo.

Nobeno neopredmeteno sredstvo nima določene preostale vrednosti, prav tako družba nima neopredmete-

nih sredstev v najemu.

Amortizacija se obračunava posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upošteva-

nju dobe koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati prvi dan 

naslednjega meseca, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Družba nima neopredmetenih sredstev, ki se ne 

amortizirajo.

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste neopredmetenih sredstev so:

Skupine neopredmetenih sredstev
Ocenjena doba 

koristnosti (v letih)
Amortizacijska 

stopnja (v %)

Materialne pravice – čHE Golica 22–30 3,33–4,5

Programska oprema 3–10 10–33,33
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Dobički in izgube, nastali pri odpisu oziroma odtujitvi neopredmetenih sredstev, se ugotavljajo kot razlika 

med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odpisanega oziroma odtujenega sredstva ter se 

izkažejo med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki oziroma odhodki.

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri, ali obstajajo znaki slabitve pomembnih neopredmetenih 

sredstev. Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost tega sredstva. To je višja izmed vrednosti 

pri uporabi ali poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Če je nadomestljiva vrednost nižja od knji-

govodske vrednosti, se vrednost tega sredstva zniža na njegovo nadomestljivo vrednost. Tako zmanjšanje 

pomeni izgubo zaradi oslabitve in se izkaže med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

d) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so del dolgoročnih sredstev družbe, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti 

družbe. Vključujejo zemljišča, zgradbe, opremo, pravice do uporabe sredstev (na podlagi spremenjene raču-

novodske usmeritve na dan 1. 1. 2019) ter sredstva v gradnji in izdelavi. 

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Nabavna vred-

nost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva, med katerimi so 

stroški prevoza, montaže,  in preizkušanja delovanja sredstva. Nabavno vrednost povečujejo tudi usredstveni 

stroški, ki zajemajo neposredne stroške dela in ostale stroške, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi sredstva 

za nameravano uporabo.

V nabavno vrednost je za del proizvajalne opreme vključena tudi ocena stroškov odstranitve in razgradnje, ki 

hkrati povečuje rezervacije za stroške odstranitve in razgradnje. Od povečane nabavne vrednosti se obračuna 

amortizacija, stroški nastali ob razgradnji in odstranitvi energetskih transformatorjev iz lokacije družbe, se 

bodo pokrivali iz oblikovanih rezervacij.

Služnostne pravice so v skladu s SRS 2.39 pripoznane med neopredmetenimi sredstvi, v bilanci stanja pa se 

izkazujejo med zemljišči v okviru opredmetenih osnovnih sredstev.

Brezplačno pridobljena opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo, hkrati pa se med druge poslovne pri-

hodke prenese del dolgoročno odloženih prihodkov, ki je enak vrednosti obračunane amortizacije.

Družba je del opredmetenih osnovnih sredstev financirala s posojili, zato so v nabavno vrednost vključeni tudi 

stroški izposojanja.

Deli naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva.

Družba je v skladu s spremembo SRS glede izkazovanja najemov, med opredmetenimi sredstvi evidentirala 

najeme, kot pravice do uporabe najetih sredstev. Podrobnejša razkritja o tem so zapisana v tem poglavju, v 

točki a). 

Nobeno osnovno sredstvo nima določene preostale vrednosti.

Po začetnem pripoznanju družba meri opredmetena osnovna sredstva po modelu nabavne vrednosti.

Poznejši izdatki v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi se pripoznajo v knjigovodski vrednosti sredstva, če 

je verjetno, da bodo pritekale prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva. Vsi drugi izdatki 

(npr. tekoče vzdrževanje) se pripoznajo v poslovnem izidu kot stroški takrat, ko nastanejo.

Amortizacija se obračunava posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 

dobe koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati prvi 

dan naslednjega meseca, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, razen za služnostne pravice, kjer se amortizacija 

začne obračunavati skupaj z amortizacijo osnovnega sredstva, za katerega je bila služnost pridobljena (določilo 

splošnega akta kot izhaja iz 116. člena EZ-1). Zemljišča in sredstva v gradnji oziroma v izdelavi se ne amortizirajo.

Doba koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od pričakovanega fizičnega 

izrabljanja, pričakovanega tehničnega staranja, pričakovanega gospodarskega staranja ter pričakovanih za-

konskih in drugih omejitev uporabe. Kot dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva 

družba upošteva dobo, ki bi bila najkrajša za posameznega izmed naštetih dejavnikov.

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih sredstev so:

Skupine opredmetenih osnovnih sredstev
Ocenjena doba 

koristnosti (v letih)
Amortizacijska 

stopnja (v %)

Služnostne pravice 100 1

Gradbeni objekti 8–77 1,3–12,5

Oprema 4–50 2–25

Pravice do uporabe sredstev - pogodbe za nedoločen čas 10 10

Drobni inventar 5 20

Dobički in izgube, nastali pri odpisu oziroma odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev, se ugotavljajo kot 

razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odpisanega oziroma odtujenega sredstva 

ter se izkažejo med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki oziroma odhodki.

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri, ali obstajajo znaki slabitve pomembnih opredmetenih osnovnih 

sredstev ali denar ustvarjajoče enote. Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost tega sredstva. 

To je višja izmed vrednosti pri uporabi ali poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Če poštene vred-

nosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se kot nadomestljiva vrednost upošteva vrednost pri uporabi. Pri določa-

nju vrednosti sredstva pri uporabi se prihodnji denarni tokovi iz uporabe tega sredstva ali dokončne odtujitve 

diskontirajo z uporabo ustrezne diskontne stopnje. Če je nadomestljiva vrednost nižja od knjigovodske vred-

nosti, se vrednost sredstva zniža na njegovo nadomestljivo vrednost. Tako zmanjšanje pomeni izgubo zaradi 

oslabitve in se izkaže med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

e) Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe družbe predstavljajo finančna sredstva družbe, ki jih namerava družba imeti v 

posesti dlje kot eno leto, z donosi iz teh naložb pa si družba povečuje finančne prihodke. Dividende se pripoz-

najo v poslovnem izidu, ko družba pridobi pravico do izplačila (sklep skupščine).

Družba med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje delnice in deleže v odvisnih družbah, pridruženih 

družbah, v skupaj obvladovani družbi in drugih družbah. Razvrščene so med finančna sredstva, razpoložljiva 

za prodajo.
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Naložbe v odvisne in pridružene družbe ter skupaj obvladovano družbo se merijo in obračunavajo po nabavni 

vrednosti, preostale naložbe pa na naslednji način:

• po nabavni vrednosti družba meri dolgoročne finančne naložbe v deleže in delnice družb, ki ne kotirajo na 

borzi, ter poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker je razpon ocen utemeljene poštene vrednosti 

pomemben in je verjetnost različnih ocen težko presoditi;

• po pošteni vrednosti prek kapitala meri naložbe v kapital tistih družb, ki kotirajo na borzi.

Ob koncu vsakega poslovnega leta se preveri potreba po slabitvi dolgoročnih finančnih naložb.

Če obstaja dokaz o morebitni oslabljenosti finančne naložbe, za katero ni objavljena cena na delujočem trgu, 

in njegove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se primerja knjigovodska vrednost te naložbe s 

sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih s trenutno tržno obrestno mero. Če 

je knjigovodska vrednost višja od izračunane sedanje vrednosti, se naložba oslabi do višine sedanje vrednosti 

in izkaže prevrednotovalni poslovni odhodek. Pripoznanje dolgoročne finančne naložbe v poslovnih knjigah 

družbe se odpravi, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice.

f) Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju pred tveganji

Družba uporablja izvedene finančne instrumente za varovanje pred tveganji spremenljivosti denarnih tokov 

zaradi spremembe obrestne mere dolgoročnih prejetih posojil.

Družba izpolnjuje pogoje za obračunavanje varovanja pred tveganjem. Ob uvedbi varovanja so bile priprav-

ljene ustrezne listine o varovanju z določitvijo varovalnega razmerja, vrste tveganja, pred tveganjem varova-

ne postavke, instrumentov za varovanje pred tveganji in način ocenjevanja uspešnosti varovanja. 

Izvedeni finančni instrumenti se vrednotijo po pošteni vrednosti. Pri ponovnem merjenju poštene vrednosti 

se del dobička ali izgube iz instrumenta za varovanje denarnih tokov pred tveganjem, opredeljen kot uspešno 

varovanje pred tveganjem, pripozna v drugem vseobsegajočem donosu, in sicer neposredno v kapitalu kot 

rezerva, nastala zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Neuspešni del dobička ali izgube se takoj pripozna v 

izkazu poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek.

Ko instrument za varovanje pred tveganjem preneha veljati, se proda, ali ko varovanje pred tveganjem ne 

izpolnjuje več pogojev za računovodsko obračunavanje varovanj pred tveganji, se z njim povezani nabrani 

dobiček ali izguba v kapitalu takoj prenese v izkaz poslovnega izida.

g) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

poplačane. Delijo se na poslovne in finančne terjatve ter na kratkoročne in dolgoročne, odvisno od datuma 

zapadlosti. Če bo terjatev zapadla pozneje kot v enem letu po datumu bilance stanja, je izkazana med dolgo-

ročnimi terjatvami.

Družba enkrat letno pred izdelavo zaključnega računa presoja odplačno vrednost terjatev in po potrebi obli-

kuje popravke vrednosti terjatev.

Za terjatve do kupcev, ki niso bile plačane v roku, se oblikujejo popravki vrednosti v breme prevrednotovalnih 

poslovnih odhodkov, in sicer veljajo naslednja pravila:

• za terjatve manjših vrednosti, ki niso bile plačane v roku 60 dni od dneva zapadlosti v plačilo, se na koncu 

poslovnega leta oblikuje popravek vrednosti. Te terjatve se izločijo iz knjig po treh letih, če niso bile porav-

nane. Terjatve manjših vrednosti so tiste, katerih vrednost je nižja od zneska sodne takse za predlog in sklep 

o izvršbi po Zakonu o sodnih taksah;

• za terjatve večjih vrednosti se oblikujejo popravki vrednosti glede na oceno poplačljivosti terjatve;

• za terjatve, za katere je podan predlog izvršbe, uveden postopek prisilne poravnave ali stečaj, se oblikuje 

popravek vrednosti v celotni vrednosti terjatve takoj ob uvedbi postopka.

Poznejša plačila terjatev povečujejo druge poslovne prihodke ali finančne prihodke.

Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne listine: pravnomočni sklepi prisilne poravnave, stečajnega 

postopka, sodne odločbe ali druge ustrezne listine.

Če so bila opravljena vsa dejanja s skrbnostjo dobrega gospodarja, da bi dosegli poplačilo določene neporav-

nane terjatve, ali če bi bilo zaradi višine zneska terjatve za družbo negospodarno, da gre v postopek izterjave 

prek sodišča, se terjatev v celoti dokončno odpiše na podlagi sklepa poslovodstva.

h) Zaloge 

Nabava materiala se evidentira med zaloge in obračuna po nabavni ceni z vključenimi drugimi spremljajoči-

mi stroški. Vrednost zalog materiala se vodi po izvirni vrednosti zalog. Poraba materiala se vrednostno izkazu-

je po metodi FIFO (angl. first in first out).

Ob zaključku poslovnega leta se preveri vrednost zalog, ki ne sme presegati vrednosti, izračunane po zadnjih 

nabavnih cenah. Zadnja nabavna cena je cena za posamezne materiale, nabavljene v zadnjem tromesečju 

poslovnega leta.

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost bistveno presega čisto iztržljivo vrednost.

i) Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo tisti del kratkoročnih sredstev družbe, ki prinašajo donose in s tem 

povečujejo finančne prihodke v obdobju, krajšem od leta dni.

Družba izkazuje med kratkoročnimi finančnimi naložbami depozite pri bankah. Ob začetnem pripoznanju se 

ovrednotijo po izvirni vrednosti, in sicer po datumu plačila (poravnave).

Po začetnem pripoznanju se merijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.

Če obstajajo nepristranski dokazi, da je pri kratkoročnih finančnih naložbah nastala izguba zaradi oslabitve, 

se razlika med knjigovodsko in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po 

efektivni obrestnih meri tega sredstva, pripozna med finančnimi odhodki.

j) Denarno sredstvo in denarni ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki se ob začetnem pripoznanju izkažejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne listi-

ne. Denarni ustrezniki so naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani 

znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

Družba med denarnimi sredstvi in denarnimi ustrezniki vodi knjižni denar na transakcijskih računih družbe in 

depozite na odpoklic pri poslovnih bankah.

Denarna sredstva na transakcijskih računih se vodijo v evrih (EUR).
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k) Kratkoročne časovne razmejitve

Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so izkazani kratkoročno odloženi stroški in prehodno 

nezaračunani prihodki. Odloženi stroški so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega izida. 

Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu leta, na katerega se nanašajo, čeprav 

še niso bili zaračunani.

Med pasivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so izkazani vnaprej vračunani stroški in kratkoročno od-

loženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki so že nastali in bremenijo poslovni izid, zanje pa družba 

še ni prejela zunanje knjigovodske listine. Kratkoročno odloženi prihodki so že zaračunani prihodki, vendar 

storitev oziroma dobava blaga še ni opravljena.

l) Kapital

Celotni kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri 

čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, 

ki jih je vložil lastnik, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba 

pri poslovanju in izplačila lastnikom, povečuje pa ustvarjeni dobiček.

Osnovni kapital in kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke lastnika.

Splošni prevrednotovalni popravki kapitala so se 1. 1. 2006 v skladu s točko 15 Uvoda v SRS 2006 prenesli v 

kapitalske rezerve. Predstavljajo revalorizacijo osnovnega kapitala pred letom 2002. 

Rezerve iz dobička družbe sestavljajo zakonske rezerve in druge rezerve iz dobička. So namensko zadržani do-

bički preteklih let. Oblikovani so na podlagi sklepa poslovodstva oziroma sklepa organa nadzora ali lastnika.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, predstavljajo zneske naložb družbe (vključno z izve-

denimi finančnimi instrumenti) in aktuarske izgube oziroma dobičke iz obveznosti do zaposlenih za odprav-

nine ob upokojitvi.

Preneseni poslovni izid izkazuje efekte popravkov pomembnih napak, ki imajo vpliv na poslovne izide preteklih 

let.

V čistem poslovnem izidu tekočega leta je izkazan nerazporejen poslovni izid tekočega leta.

m)  Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka zdajšnje pravne ali posredne obveze, 

ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 

omogočajo gospodarske koristi.

Vrednost rezervacije mora biti enaka sedanji vrednosti izdatkov (če je učinek časovne vrednosti denarja 

pomemben, je potrebno izdatke diskontirati), ki bodo po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze. Ker so 

rezervacije namenjene pokrivanju verjetnih, ne pa gotovih obveznosti, je znesek, pripoznan kot rezervacija, 

najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo obveze, obstoječe na dan bilance stanja. Pri doseganju 

najboljše ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogodke in 

okoliščine. 

Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane, 

kar pomeni, da se v poslovnem letu taki stroški oziroma odhodki ne pojavijo več v poslovnem izidu. 

Družba ima oblikovane tudi rezervacije za stroške razgradnje, pri katerih se ob oblikovanju poveča nabavna 

vrednost osnovnega sredstva. Amortizacija se obračuna od povečane nabavne vrednosti in bremeni tekoči 

poslovni izid, rezervacija pa se porabi za pokritje dejanskih stroškov razgradnje. Dobiček od pričakovane od-

tujitve tovrstnih sredstev se pri merjenju rezervacije za stroške razgradnje ne upošteva. Spremembe ocene 

rezervacij povečujejo nabavno vrednost sredstva in rezervacij, prav tako spremembe zaradi spremenjene dis-

kontne stopnje. Odprava diskonta pa vpliva poleg povečanja rezervacij, na finančne odhodke tekočega leta.

Družba je skladno z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu ju-

bilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi. Za to so oblikovane dolgoročne rezervacije. 

Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 

Če se predvidene obveznosti ne pojavijo, se znesek oblikovanih rezervacij odpravi in izkaže med drugimi po-

slovnimi prihodki.

n) Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Družba pripozna dolgoročne pasivne časovne razmejitve za dolgoročno odložene prihodke, če bodo v obdob-

ju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Zmanjšanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 

povečujejo druge poslovne prihodke.

Družba v skladu s 120. členom Energetskega zakona (EZ-1) letno ugotavlja odstopanja od regulativnega okvi-

ra in presežke prihodkov izkazuje med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. Več o tem je razkrito 

pri pripoznavanju prihodkov v tej točki.

Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve družba všteva tudi brezplačno pridobljena namenska sredstva 

za financiranje investicij, ki jih zmanjšuje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev.

o) Obveznosti

Obveznosti se ločijo na finančne in poslovne. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih 

listin. Pozneje se obveznosti merijo po odplačni vrednosti. 

Obveznosti se delijo na kratko- in dolgoročne obveznosti, odvisno od datuma zapadlosti. Če bo obveznost 

zapadla pozneje kot v enem letu po datumu bilance stanja, je izkazana med dolgoročnimi obveznostmi.

p) Pogojna sredstva in obveznosti

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov, pogoj za pripoznanje v poslovnih knjigah 

pa je odvisen od (ne)pojavitve enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki ga družba ne obvladuje v 

celoti. 

Pogojna obveznost je možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov, pogoj za pripoznanje v poslovnih knji-

gah pa je odvisen od (ne)pojavitve enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki ga družba ne obvladuje v 

celoti. Lahko je tudi sedanja obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, 

da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali zneska obveze 

ni mogoče izmeriti dovolj natančno. 
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r) Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se delijo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Pripoznajo se, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev 

ali zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti, ter se hkrati upravičeno pričakuje, da bo 

družba zanje prejela nadomestilo.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. 

Prihodki od prodaje izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Pripoznajo se, ko je izpolnjena po-

godbena obveza, kar pomeni, da se kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev. V tem 

delu je v letu 2019 prišlo do spremembe računovodskega standarda, ki obravnava prihodke, kar je pojasnjeno 

v točki b) tega poglavja.

Ker ima družba s kupci sklenjene  pogodbe, v katerih so dogovorjene samostojne izvršitvene obveze (omrežni-

na za prenosni sistem, prihodki iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti, prihodki iz naslova 

mehanizma ITC), prav tako je v teh pogodbah določena samostojna prodajna cena, kjer ni določil o pomemb-

nih variabilnih nadomestilih ali nedenarnih nadomestilih, se evidentiranje prihodkov iz pogodb s kupci zaradi 

spremembe standarda ni spremenilo. 

Usredstvene lastne storitve predstavljajo storitve za lastne investicije, ki jih družba opravi sama, namesto 

zunanjega izvajalca.

Druge poslovne prihodke sestavljajo prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij in prihodki od prodaje osnov-

nih sredstev oziroma prevrednotovalni poslovni prihodki, ki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 

sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo.

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s poslovnimi 

terjatvami.

Druge prihodke predstavljajo neobičajne postavke.

Družba pripoznava prihodke preteklih let iz naslova razmejitev omrežnine v skladu s 120. členom Energetske-

ga zakona (EZ-1), kjer je določeno naslednje:

(1) Elektrooperater je dolžan ugotavljati odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto, ki se odraža-

jo v presežku ali primanjkljaju omrežnin, in ugotovljena odstopanja razkriti v pojasnilih k računovodskim 

izkazom.

(2) Presežek omrežnin je presežek reguliranega letnega prihodka nad dejanskimi letnimi upravičenimi stroški 

elektrooperaterja. Ugotovi se kot presežek celotnega letnega zneska zaračunanih omrežnin (zmanjšane-

ga za primanjkljaj omrežnin iz preteklih let ali povečanega za presežek omrežnin iz preteklih let) in zneska 

drugih letnih prihodkov iz dejavnosti elektrooperaterja nad zneskom dejanskih letnih upravičenih stroškov.

(3) Presežek omrežnin je dolžan elektrooperater uporabiti kot plačilo za storitve gospodarske javne službe 

dejavnost elektrooperaterja naslednjega ali naslednjih let, zato mora presežek omrežnin izkazati kot prep-

lačilo tistega leta regulativnega obdobja, za katerega je presežek ugotovljen. Agencija znesek presežka 

omrežnin upošteva pri določitvi omrežnin v naslednjem regulativnem obdobju, kot že zaračunano omre-

žnino v preteklih obdobjih.

Ob upoštevanju zgornje navedbe je družba od leta 2010 razmejevala prihodke iz dodeljenih čezmejnih preno-

snih zmogljivosti (ČPZ) na avkcijah (presežek omrežnin) in jih evidentirala na dolgoročnih pasivnih časovnih 

razmejitvah kot presežek omrežnin. Za razlike pred letom 2010 so bile uskladitve narejene v letu 2016 kot 

popravek pomembne napake.

s) Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se delijo na poslovne, finančne in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjša-

njem sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovne odhodke predstavljajo vsi nastali stroški obdobja in prevrednotovalni odhodki v zvezi s slabitvami 

terjatev ter odpisi neopredmetenih in opredmetenih sredstev.

V nabavni vrednosti prodanega blaga so izkazani stroški povezani z nabavo električne energije, vključno z 

njihovimi odvisnimi stroški.

Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, katerega doba koristnosti ne presega enega leta. 

Med njimi so stroški zaščitnih sredstev, goriva, pisarniškega materiala in strokovne literature. Med stroški 

materiala je izkazana tudi poraba materiala na zalogah.

Stroški storitev so izvirni stroški izvedenih storitev s strani tretjih oseb, in sicer gre za stroške vzdrževanja in 

zavarovanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter storitve fizičnih oseb, reprezen-

tanco, sponzorstva, stroške bančnih storitev ipd.

Med odpisi vrednosti so izkazani amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

ter prevrednotovalni poslovni odhodki v povezavi s temi sredstvi in terjatvami.

Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in druga izplačila zaposlenim.

Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z oblikovanjem rezervacij, donacijami, dajatvami in prispevki ter 

odškodninami.

Finančni odhodki so odhodki za naložbenje in financiranje. Vezano na naložbenje govorimo o odhodkih, 

nastalih pri izločitvah ali odpisih finančnih naložb, zaradi financiranja pa nastajajo predvsem odhodki iz ob-

računanih obresti. Finančni odhodki za obresti so pripoznani v skladu s pretečenim obdobjem najema posojil 

z dogovorjeno obrestno mero oziroma v skladu s predpisano obrestno mero s strani Agencije za energijo za 

še ne razporejen omrežninski presežek in sredstva na ločenem računu.

Druge odhodke predstavljajo neobičajne postavke.

t) Obdavčitev

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odložene davke. Odmerjeni davek je izkazan v izkazu po-

slovnega izida, odloženi davek pa lahko tudi v bilanci stanja.

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivi davčni osnovi za poslovno leto. Obdavčljiva davčna 

osnova se razlikuje od poslovnega izida, poročanega v izkazu poslovnega izida, ker izključuje določene postav-

ke prihodkov in odhodkov, ki so obdavčljive oziroma odbitne v drugih letih ali pa niso nikoli odbitne.
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Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu bilance stanja za začasne razlike, ki 

nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi. Odloženi 

davek se določi z uporabo davčne stopnje, veljavne na dan bilance stanja in za katero se pričakuje, da bo upo-

rabljena, ko se bo odložena terjatev za davek realizirala ali pa se bo odložena obveznost za davek poravnala. 

Terjatve za odloženi davek se pripoznajo za zneske davka od dohodkov pravnih oseb, ki bodo povrnjeni v 

prihodnjih obdobjih ter ki so posledica odbitnih začasnih razlik, prenosa neizrabljenih davčnih izgub in neiz-

rabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Pripoznajo se le, če je verjetno, da bo na voljo obdavčljivi 

dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike, neizrabljene davčne izgube in davčne 

dobropise. Se ne diskontirajo.

Obveznost za odloženi davek predstavlja višino obračunanega davka od dohodka pravnih oseb od obdavčlji-

vih začasnih razlik, kar pomeni višje plačilo davka v prihodnosti. 

u) Izkaz denarnih tokov 

V izkazu denarnih tokov prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za poslov-

no leto, za katero se sestavlja.

Izkaz denarnih tokov je izdelan po posredni metodi iz podatkov bilance stanja, izkaza poslovnega izida in 

tabel gibanj. Podatki o nedenarnih transakcijah so izločeni iz prikaza izkaza denarnih tokov. 

V denarna sredstva so všteta denarna sredstva na transakcijskih računih bank in kratkoročni depoziti na od-

poklic.

Razkritja postavk bilance stanja

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem so prikazana sredstva in obveznosti do virov sredstev 

na zadnji dan poslovnega leta  družbe. Oblika bilance stanja za zunanje poslovno poročanje je predpisana v 

65. členu ZGD-1 in SRS 20, in sicer družba upošteva določila SRS 20.4. Teoretično možne postavke posame-

znih sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki jih družba nima, v bilanci stanja niso prikazane.

NEOPREDMETENA SREDSTVA (1) 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice, in sicer se približ-

no 16 odstotkov knjigovodske vrednosti nanaša na 20-odstotno pravico do proizvodnje električne energije iz 

črpalne hidroelektrarne Golica, preostali del pa predstavlja neodpisano vrednost programske opreme.

Sredstva v pridobivanju v višini 4.165.406 EUR predstavljajo vlaganja v programsko opremo, ki še ni uspo-

sobljena za uporabo. Najpomembnejša med njimi je programska oprema za pametna omrežja v višini 

3.045.042 EUR.

V letu 2019 je družba aktivirala za 15.692.089 EUR neopredmetenih sredstev, večji del zneska se nanaša na 

programsko opremo za projekt NEDO, del katere je družba pridobila brezplačno v okviru projekta NEDO.

Neopredmetena sredstva  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne premoženjske pravice 23.054.610 11.277.304

Sredstva v pridobivanju 4.165.406 4.597.566

Skupaj neopredmetena sredstva 27.220.016 15.874.870

Spremembe neopredmetenih sredstev v letu 2019   
v EUR

Vlaganja v neopredmetena sredstva v poslovnem letu 2019 15.115.432

Prenosi iz opredmetenih osnovnih sredstev 144.497

Amortizacija v poslovnem letu -3.914.783

Skupaj 11.345.146
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Gibanje v letu 2019

Neopredmetena sredstva 
v EUR

Dolgoročne 
premoženjske  

pravice
Sredstva v 

pridobivanju SKUPAJ

Nabavna vrednost

31. 12. 2018 52.294.083 4.597.566 56.891.649

Povečanja 15.692.089 15.115.432 30.807.521

Neposredna povečanja 0 15.115.432 15.115.432

Preknjižbe 144.497 0 144.497

Prenos aktiviranja investicij 15.547.592 0 15.547.592

Zmanjšanja 2.976.389 15.547.592 18.523.981

Neposredna zmanjšanja 2.976.389 0 2.976.389

Prenos aktiviranja investicij 0 15.547.592 15.547.592

31. 12. 2019 65.009.783 4.165.406 69.175.189

Popravek vrednosti

31. 12. 2018 41.016.779 0 41.016.779

Zmanjšanja 2.976.389 0 2.976.389

Neposredna zmanjšanja 2.976.389 0 2.976.389

Amortizacija 3.914.783 0 3.914.783

31. 12. 2019 41.955.173 0 41.955.173

Neodpisana vrednost

31. 12. 2018 11.277.304 4.597.566 15.874.870

31. 12. 2019 23.054.610 4.165.406 27.220.016

Amortizacija je bila obračunana v višini 3.914.783 EUR (v letu 2018 v višini 3.788.273 EUR), zmanjšanja 

predstavljajo odpise licenc in programske opreme, brez knjigovodske vrednosti.

POMEMBNEJŠA AKTIVIRANJA po posameznih investicijah 

Dolgoročne premoženjske pravice 
v EUR 2019

Projekt NEDO - vlaganja Elesa v programsko opremo 7.688.445

Projekt NEDO - brezplačno pridobljena programska oprema 4.846.865

Skupaj 12.535.310

V letu 2019 ni bilo razlogov za spremembo dobe koristnosti neopredmetenih sredstev.

Družba svojih neopredmetenih sredstev ni zastavila in na teh sredstvih nima drugih omejitev lastništva.

Na dan 31. 12. 2019 ima družba za 2.109.773 EUR (v letu 2018 za 6.653.693 EUR) obvez za pridobitev ne-

opredmetenih sredstev, kar je vrednost že sklenjenih, še ne realiziranih pogodb.

Ocenjujemo, da so izkazane knjigovodske vrednosti najmanj na ravni nadomestljive vrednosti, zato slabitve 

niso bile potrebne.

Neopredmetena sredstva so del investicijskih vlaganj družbe in so podrobneje predstavljena v poglavju Proi-

zvodni kapital/Širitev in vzdrževanje omrežja.

Gibanje v letu 2018

Neopredmetena sredstva 
v EUR

Dolgoročne 
premoženjske  

pravice
Sredstva v 

pridobivanju SKUPAJ

Nabavna vrednost

31. 12. 2017 49.548.350 2.789.015 52.337.365

Povečanja 2.827.871 4.579.291 7.407.162

Neposredna povečanja 0 4.579.291 4.579.291

Preknjižbe 57.131 0 57.131

Prenos aktiviranja investicij 2.770.740 0 2.770.740

Zmanjšanja 82.138 2.770.740 2.852.878

Neposredna zmanjšanja 82.138 0 82.138

Prenos aktiviranja investicij 0 2.770.740 2.770.740

31. 12. 2018 52.294.083 4.597.566 56.891.649

Popravek vrednosti

31. 12. 2017 37.310.644 0 37.310.644

Zmanjšanja 82.138 0 82.138

Neposredna zmanjšanja 82.138 0 82.138

Amortizacija 3.788.273 0 3.788.273

31. 12. 2018 41.016.779 0 41.016.779

Neodpisana vrednost

31. 12. 2017 12.237.706 2.789.015 15.026.720

31. 12. 2018 11.277.304 4.597.566 15.874.870

216 217

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU



OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (2)

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družba izkazuje zemljišča, daljnovode, poslovne prostore, razdelilne 

transformatorske postaje, opremo za energetsko infrastrukturo, druge naprave in opremo, drobni inventar, 

nadomestne dele, sredstva v pridobivanju, predujme in varščine.

Opredmetena osnovna sredstva so najpomembnejša postavka sredstev družbe. Vlaganja v opredmetena 

osnovna sredstva so v letu 2019 brez danih predujmov znašala 57.836.507 EUR in so podrobneje predstavlje-

ne v poslovnem delu letnega poročila v poglavju Proizvodni kapital/Širitev in vzdrževanje omrežja.

Opredmetena osnovna sredstva  
v EUR  31. 12. 2019

 31. 12. 2018 
popravljeno

 1. 1. 2018 
popravljeno

Zemljišča 41.462.331 41.437.276 41.521.193

Zgradbe 200.046.540 200.920.467 188.344.292

    od tega pravica do uporabe sredstva 589.325 659.112 0

Oprema in sestavni deli 212.758.758 200.803.219 200.094.915

    od tega pravica do uporabe sredstva 401.629 446.255 0

Druge naprave in oprema 458.169 351.947 236.176

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 75.300.211 54.481.036 54.797.806

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 222.414 4.897.710 2.585.738

Skupaj opredmetena osnovna sredstva 530.248.424 502.891.655 487.580.120

Skupaj opredmetena osnovna sredstva, za katera 
je pripoznana pravica do uporabe sredstev

990.954 1.105.367 0

Spremembe opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 
v EUR  

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v poslovnem letu 2019 57.836.507

Pravice do uporabe sredstev 1.105.368

Povečanje predujmov za opredmetena osnovna sredstva 1.669.763

Ocena stroška razgradnje 707.405

Zmanjšanja (odpisi) -1.166.263

Prenosi med neopredmetena sredstva -144.497

Zmanjšanje predujmov za opredmetena osnovna sredstva -6.345.060

Amortizacija v poslovnem letu -26.306.454

Skupaj 27.356.769

Sredstva v pridobivanju predstavljajo vlaganja v daljnovode, stavbe, primarno in sekundarno opremo, rezervne 

dele in telekomunikacijsko opremo.

Zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na odpise zaradi rekonstrukcij (obnova daljnovodov 

in stavb) in odpisov zaradi zastarele tehnologije oziroma dotrajanosti opreme (telekomunikacijska, primarna in 

sekundarna oprema in računalniška oprema).

V letu 2019 je družba aktivirala za 36.780.385 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, med katerimi so najpo-

membnejša aktiviranja prikazana v spodnjih dveh preglednicah (ločeno za zgradbe in opremo).

POMEMBNEJŠA AKTIVIRANJA po posameznih investicijah 
Zgradbe iz naslova investicij in rekonstrukcij   
v EUR 2019

RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov 2.806.845

RTP 400/220/110 kV Podlog: Izgradnja transformacije 400/110 kV 1.214.372

RTP Divaca - Dogradnja transformacije 400-110 kV in rekonstrukcija 110 kV 
stikališča

929.149

Skupaj 4.950.366

POMEMBNEJŠA AKTIVIRANJA po posameznih investicijah 
Primarna in sekundarna oprema ter rezervni deli 
v EUR  2019 

RTP Divaca - Dogradnja transformacije 400-110 kV in rekonstrukcija 110 kV 
stikališča

10.067.330

RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov 5.304.990

Nedo-brezplačni prevzem opreme 3.824.292

Implementacija 35. člena EZ-1 na 110 kV omrežju 2.457.856

RTP 400/220/110 kV Podlog: Izgradnja transformacije 400/110 kV 1.606.882

Skupaj 23.261.350

Družba je kot popravek pomembne napake za energetske transformatorje (400 kV in 220 kV) v nabavno 

vrednost vključila tudi ocenjen strošek razgradnje in odstranitve iz lokacije. Knjigovodska vrednost te ocene 

na dan 31. 12. 2019 znaša 3.630.528 EUR.

Med zemljišči so izkazane tudi služnostne pravice, in sicer na dan 31.12.2019 v višini 26.309.948 EUR (na dan 

31. 12. 2018 v višini 26.284.893 EUR).
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Gibanje v letu 2019 brez vključenih pravic do uprabe sredstev

Opredmetena 
osnovna sredstva 

v EUR Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

sestavni deli

Druge 
naprave in 

oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev SKUPAJ

Nabavna vrednost

31. 12. 2018 42.950.294 463.364.259 551.089.351 1.321.629 54.481.036 4.897.710 1.118.104.279

Povečanja: 306.768 8.164.510 28.834.798 181.718 57.692.010 1.669.763 96.849.567

neposredna 
povečanja

0 0 0 0 57.836.507 1.669.763 59.506.270

druga povečanja 0 0 707.405 0 0 0 707.405

prenos aktiviranja 
investicij

306.768 8.164.510 28.127.389 181.718 0 0 36.780.385

preknjižbe 0 0 4 0 -144.497 0 -144.493

Zmanjšanja: 0 4.890.864 6.439.319 97.298 36.872.835 6.345.059 54.645.375

neposredna 
zmanjšanja

0 4.890.864 6.439.319 97.298 92.450 6.345.059 17.864.990

druga zmanjšanja 0 0 0 0 0 0

prenos aktiviranja 
investicij

0 0 0 0 36.780.385 0 36.780.385

31. 12. 2019 43.257.062 466.637.905 573.484.830 1.406.049 75.300.211 222.414 1.160.308.471

Popravki vrednosti

31. 12. 2018 1.513.018 262.443.791 350.286.131 969.682 0 0 615.212.622

Povečanja: 0 0 4 0 0 0 4

preknjižbe 0 0 4 0 0 0 4

Zmanjšanja: 0 3.858.382 6.400.079 95.207 0 0 10.353.668

neposredna 
zmanjšanja

0 3.858.382 6.400.079 95.207 0 0 10.353.668

Amortizacija 281.713 8.595.280 17.241.644 73.404 0 0 26.192.041

31. 12. 2019 1.794.731 267.180.689 361.127.700 947.879 0 0 631.050.999

Neodpisana vrednost

31. 12. 2018 41.437.276 200.920.468 200.803.220 351.947 54.481.036 4.897.710 502.891.657

31. 12. 2019 41.462.331 199.457.215 212.357.129 458.170 75.300.211 222.414 529.257.470

Gibanje v letu 2018

Opredmetena 
osnovna sredstva 

v EUR Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

sestavni deli

Druge 
naprave in 

oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev SKUPAJ

Nabavna vrednost

31. 12. 2017 42.756.807 446.498.478 541.549.657 1.189.010 54.797.806 2.585.738 1.089.377.496

Popravek napake 0 0 1.408.963 0 0 1.408.963

1. 1. 2018 42.756.807 446.498.478 542.958.620 1.189.010 54.797.806 2.585.738 1.090.786.459

Povečanja: 193.487 21.869.100 18.982.237 160.053 40.823.334 2.701.600 84.729.811

neposredna 
povečanja

0 0 0 0 40.880.465 2.701.600 43.582.065

popravek napake 0 0 64.771 0 0 0 64.771

prenos aktiviranja 
investicij

193.487 21.869.100 18.917.464 160.053 0 0 41.140.104

preknjižbe 0 0 2 0 -57.131 0 -57.129

Zmanjšanja: 0 5.003.319 10.851.506 27.434 41.140.104 389.628 57.411.991

neposredna 
zmanjšanja

0 5.003.319 10.851.506 27.434 0 389.628 16.271.887

prenos aktiviranja 
investicij

0 0 0 0 41.140.104 0 41.140.104

31. 12. 2018 42.950.294 463.364.259 551.089.351 1.321.629 54.481.036 4.897.710 1.118.104.279

Popravki vrednosti

31. 12. 2017 1.235.614 258.154.186 342.435.706 952.834 0 0 602.778.340

Popravek napake 0 0 427.998 0 0 0 427.998

1. 1. 2018 1.235.614 258.154.186 342.863.704 952.834 0 0 603.206.338

Povečanja: 0 0 46.390 0 0 0 46.390

popravek napake 0 0 46.388 0 0 0 46.388

preknjižbe 0 0 2 0 0 0 2

Zmanjšanja: 0 3.925.754 10.287.576 27.038 0 0 14.240.368

neposredna 
zmanjšanja

0 3.925.754 10.287.576 27.038 0 0 14.240.368

Amortizacija 277.404 8.215.359 17.663.613 43.886 0 0 26.200.262

31. 12. 2018 1.513.018 262.443.791 350.286.131 969.682 0 0 615.212.622

Neodpisana vrednost

31. 12. 2017 41.521.193 188.344.292 199.113.951 236.176 54.797.806 2.585.738 486.599.156

Popravek napake 0 0 980.965 0 0 0 980.965

1. 1. 2018 41.521.193 188.344.292 200.094.916 236.176 54.797.806 2.585.738 487.580.121

31. 12. 2018 
popravljeno

41.437.276 200.920.467 200.803.219 351.947 54.481.036 4.897.710 502.891.657
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DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE IN POSOJILA (3)

Glavnino dolgoročnih naložb predstavljajo deleži v odvisne družbe, med njimi je najpomembnejša naložba v 

družbi Talum, kjer je družba lastnica 4.751.924 navadnih delnic. 

Sprememba dolgoročnih finančnih naložb v letu 2019 v višini 72.828 EUR se nanaša na uskladitev vrednosti 

delnic zavarovalnice na raven borzne cene na dan 31. 12. 2019.

Dolgoročne finančne naložbe in posojila  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Delnice in deleži družb v skupini 90.623.796 90.623.796

Delnice in deleži v pridruženih družbah 50.000 50.000

Skupaj obvladovana družba 1.900.000 1.900.000

Druge dolgoročne finančne naložbe 1.482.264 1.409.436

Skupaj 94.056.060 93.983.232

Podatki o povezanih 
družbah Naslov Država Glavna dejavnost

Latniški  
delež (v %)

% glasoval-
nih pravic

1. Odvisna družba

Talum, d.d. 
Tovarniška cesta 
10, Kidričevo

Slovenija
Proizvodnja 
aluminija

86,25 86,25

Stelkom, d.o.o. Špruha 19, Trzin Slovenija
Telekomunikacijske 
storitve po vodih

56,27 56,27

2. Skupaj obvladovana družba

BSP Energetska  
Borza d.o.o.

Dunajska c.156, 
Ljubljana

Slovenija Borzna dejavnost 50,00 50,00

3. Pridružena družba

ELDOM, d.o.o. 
Vetrinjska 2, 
Maribor

Slovenija
Upravljanje 
objektov

25,00 25,00

Gibanje pravic do uprabe sredstev v letu 2019

Opredmetena osnovna sredstva 
v EUR

Pravica do uporabe 
gradbenih objektov

Pravica do uporabe 
opreme SKUPAJ

Nabavna vrednost

31. 12. 2018 0 0 0

Stanje 1. 1. 2019 - preračun 659.112 446.255 1.105.367

Povečanja: 0 0 0

Zmanjšanja: 0 0 0

31. 12. 2019 659.112 446.255 1.105.367

Popravki vrednosti

31. 12. 2018 0 0 0

Stanje 1. 1. 2019 - preračun 0 0 0

Amortizacija 69.787 44.626 114.413

31. 12. 2019 69.787 44.626 114.413

Neodpisana vrednost 0

31. 12. 2018 0 0 0

Stanje 1. 1. 2019 - preračun 659.112 446.255 1.105.367

31. 12. 2019 589.325 401.629 990.954

Družba ločeno izkazuje gibanje pravic do uporabe sredstev, kar je podrobneje razkrito v prvem delu v okviru 
točke računovodskih usmeritev. V glavnini gre za najeme telekomunikacijskih prostorov za namestitev teleko-
munikacijske opreme.

Za kratkoročne najeme, katerih obdobje trajanja najema je krajše od 12 mesecev,  in najeme majhnih vred-
nosti, katerih vrednost najetega sredstva je manjša od 10.000 EUR, družba uporablja izjemo in ne pripozna 
pravice do uporabe sredstva. Stroške v povezavi z najemom teh sredstev, ki se nanašajo na najem dvoran za 
poslovne dogodke, najem hladilnih avtomatov, vozil, plačilo pavšala za počitniške kapacitete ter najem optič-
nih povezav, družba pripoznava med odhodki enakomerno v obdobju trajanja najema. V letu 2019 znašajo 
stroški kratkoročnih najemov in najemov majhnih vrednosti 79.265 EUR.

V letu 2019 ni bilo razlogov za spremembo dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev.

Družba opredmetenih osnovnih sredstev ni zastavila in na teh sredstvih nima drugih omejitev lastništva.

Med opredmetena osnovna sredstva spadajo še terjatve za dane predujme v višini 2.133 EUR, varščine v viši-
ni 45.500 EUR, ki so zavarovane z menicami, in sodni depoziti v višini 174.781 EUR, ki niso zavarovani.

Na dan 31. 12. 2019 ima družba za 94.639.213 EUR (v letu 2018 za 32.948.226 EUR) obvez za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev, kar je že sklenjenih, še ne realiziranih pogodb.

Družba ocenjuje, da so izkazane knjigovodske vrednosti najmanj na ravni nadomestljive vrednosti, zato sla-
bitve niso bile potrebne.
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Pomembnejši zneski iz izkazov  
povezanih družb  
v EUR

Čisti poslovni 
izid leta 2019

Višina 
celotnega 

kapitala  
na dan  

31. 12. 2019
Čisti poslovni 
izid leta 2018

Višina 
celotnega 

kapitala  
na dan  

31. 12. 2018

1. Odvisna družba

Talum, d.d. 677.895 125.861.615 642.058 121.853.576

Stelkom, d.o.o. 314.648 2.647.485 188.568 2.656.832

2. Skupaj obvladovana družba

BSP Energetska Borza d.o.o. 665.465 7.783.866 613.608 7.118.402

3. Pridružena družba

ELDOM, d.o.o. 16.310 299.421 4.920 283.112

Gibanje v letu 2019

Dolgoročne finančne naložbe  
v EUR

Lastniški 
delež  (v %) 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

1.
Delnice in deleži družb v 
skupini

90.623.796 0 0 90.623.796

Talum, d.d. 86,25 90.128.776 0 0 90.128.776

Stelkom, d.o.o. 56,27 495.020 0 0 495.020

2.
Delnice in deleži v pridruženih 
družbah

50.000 0 0 50.000

ELDOM, d.o.o. 25,00 50.000 0 0 50.000

3. Skupaj obvladovana družba 1.900.000 0 0 1.900.000

BSP Energetska Borza d.o.o. 50,00 1.900.000 0 0 1.900.000

4.
Druge dolgoročne finančne 
naložbe

1.482.264 72.828 0 1.409.436

TSCNET Services GmbH 7,14 370.500 0 0 370.500

JAO S.A. (avkcijska hiša) 4,00 147.000 0 0 147.000

Deleži v počitniških kapacitetah 
elektrogospodarstva

66.365 0 0 66.365

Informatika d.d. 4,48 90.008 0 0 90.008

Delnice zavarovalnice 808.391 72.828 0 735.563

5.
Dolgoročno dana posojila 
družbam v skupini

0 0 0 735.563

Skupaj 94.056.060 72.828 0 93.983.232

Gibanje v letu 2018

Dolgoročne finančne naložbe  
v EUR

Lastniški 
delež  (v %) 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

1.
Delnice in deleži družb v 
skupini

90.623.796 0 353.378 90.977.174

Talum, d.d. 86,25 90.128.776 0 353.378 90.482.154

Stelkom, d.o.o. 56,27 495.020 495.020

2.
Delnice in deleži v pridruženih 
družbah

50.000 0 0 50.000

ELDOM, d.o.o. 25,00 50.000 50.000

3. Skupaj obvladovana družba 1.900.000 1.500.000 0 400.000

BSP Energetska Borza d.o.o. 50,00 1.900.000 1.500.000 400.000

4.
Druge dolgoročne finančne 
naložbe

1.409.436 33.986 0 1.375.450

TSCNET Services GmbH 6,67 370.500 0 370.500

JAO S.A. (avkcijska hiša) 4,50 147.000 147.000

Deleži v počitniških kapacitetah 
elektrogospodarstva

66.365 66.365

Informatika d.d. 4,48 90.008 90.008

Delnice zavarovalnice 735.563 33.986 701.577

Skupaj 93.983.232 1.533.986 353.378 92.802.624

Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov o poslovanju odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovane druž-

be za leto 2019 ocenjujemo, da za vsako posamično naložbo ni znakov, ki bi zahtevali slabitev naložb.
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ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK (4)

Najpomembnejši del odloženih terjatev za davek se nanaša na neizkoriščene olajšave za investiranje, ki jih 

ima družba pravico črpati v naslednjih petih letih in s tem zmanjšati osnovo za davek od dohodka pravnih 

oseb.

ZALOGE (5) 

Med zalogami družba vodi material, namenjen vzdrževanju osnovnih sredstev, in drobni inventar.

Odložene terjatve za davek  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Izvedeni finančni instrumenti 499.950 642.556

Jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 745.557 643.046

Prevrednotenje terjatev 277 298

Neizkoriščena olajšava za investiranje 5.781.201 4.532.064

Skupaj 7.026.985 5.817.964

Gibanje v letu 2018

Odložene terjatve za 
davek 
v EUR

Izvedeni 
finančni 

instrumenti

Jubilejne 
nagrade in 

odpravnine ob 
upokojitvi

Prevrednotenje 
terjatev

Neizkoriščena 
olajšava za 
investiranje SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2018 639.684 637.673 298 3.665.627 4.943.282

V breme (dobro) izkaza 
poslovnega izida

0 -13.552 0 866.437 852.885

odpravljene terjatve za 
odloženi davek

0 -13.552 0 0 -13.552

pripoznane terjatve za 
odloženi davek

0 0 0 866.437 866.437

V breme (dobro) kapitala 2.872 18.925 0 0 21.797

odpravljene terjatve za 
odloženi davek

-186.182 0 0 0 -186.182

pripoznane terjatve za 
odloženi davek

189.054 18.925 0 0 207.979

Stanje 31. 12. 2018 642.556 643.046 298 4.532.064 5.817.964

Zaloge  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Material 2.480.953 2.447.844

Drobni inventar 35.792 28.084

Skupaj 2.516.746 2.475.929

Gibanje v letu 2019

Zaloge  
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Material 2.480.953 168.858 135.749 2.447.844

Drobni inventar 35.792 162.726 155.018 28.084

Skupaj 2.516.746 331.584 290.767 2.475.929

Gibanje v letu 2019

Vrednost zalog se v primerjavi z letom 2018 bistveno ni spremenila. Kot navedeno, ima družba na zalogi 

material namenjen za preventivno in tekoče vzdrževanje. Material je uporaben in se uporablja  kot rezerva 

ob morebitnih okvarah ali havariji na elektroenergetskih napravah, ki so specifične, zato mora družba imeti 

določeno količino materiala vedno na zalogi.

Odložene terjatve za 
davek 
v EUR

Izvedeni 
finančni 

instrumenti

Jubilejne 
nagrade in 

odpravnine ob 
upokojitvi

Prevrednotenje 
terjatev

Neizkoriščena 
olajšava za 
investiranje SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2019 642.556 643.046 298 4.532.064 5.817.964

V breme (dobro) izkaza 
poslovnega izida

0 45.894 -21 1.249.525 1.295.398

odpravljene terjatve za 
odloženi davek

0 0 -21 0 -21

pripoznane terjatve za 
odloženi davek

0 45.894 0 1.249.525 1.295.419

V breme (dobro) kapitala -142.606 56.617 0 -388 -86.377

odpravljene terjatve za 
odloženi davek

-228.884 0 0 -388 -229.272

pripoznane terjatve za 
odloženi davek

86.278 56.617 0 0 142.895

Stanje 31. 12. 2019 499.950 745.557 277 5.781.201 7.026.985
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KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE (7)

Kratkoročne terjatve do družb v skupini predstavljajo terjatve iz  poslovanja z električno energijo v višini 

261.685 EUR in terjatve iz telekomunikacijskih storitev v višini 963.242 EUR. Bistvenih razlik v primerjavi s 

stanjem konec leta 2018 ni.

Kratkoročne terjatve do kupcev obsegajo v glavnini terjatve iz dejavnosti prenosa električne energije. V Slo-

veniji so to terjatve za omrežnino za uporabo prenosnega sistema, v tujini pa terjatve za upravljanje preza-

sedenosti povezovalnih zmogljivosti na mejah in za mehanizem mednarodnih prenosnih zmogljivosti (ITC). 

Terjatve do kupcev so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za 3.489.359 EUR, kar je posledica nižjih pri-

hodkov na tujem trgu (tako iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti kot iz mehanizma ITC).

Druge kratkročne terjatve se v glavnini nanašajo na vstopni DDV in so se v primerjavi s stanjem konec leta 

2018 povečale za 504.603 EUR, kar je posledica večjega investiranja na področju osnovnih sredstev.

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE (6) 

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami, so izkazani depoziti pri bankah, z ročnostjo nad 91 dni.

Zaradi povečanega investiranja v letu 2019, so se depoziti pri bankah v letu 2019 zmanjšali za 15.000.000 

EUR. Ponderirana obrestna mera vezanih depozitov v letu 2019 je bila 0,16 odstotka.

Ocenjujemo, da je knjigovodska vrednost zalog najmanj enaka višini njihove čiste iztržljive vrednosti. Družba 

nima zastavljenih zalog.

Pri rednem letnem popisu družba ni ugotovila primanjkljajev ali presežkov zalog.

Kratkoročne finančne naložbe  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Druge kratkoročne finančne naložbe – depoziti pri bankah 20.000.000 35.000.000

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 20.000.000 35.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve  
v EUR  31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne terjatve do družb v skupini 1.224.927 1.101.757

Kratkoročne terjatve do kupcev 13.130.597 16.619.955

Druge kratkoročne terjatve 2.885.970 2.389.266

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 17.241.494 20.110.978

Druge kratkoročne terjatve  
v EUR

Čista vrednost  
31. 12. 2019

Čista vrednost  
31. 12. 2018

Terjatve za vstopni DDV 2.757.323 2.252.720

Refundacije prispevkov na plače 103.816 61.066

Ostale kratkoročne terjatve 21.365 25.535

Predujmi za obratna sredstva 3.466 49.945

Skupaj 2.885.970 2.389.266

Gibanje v letu 2018

Zaloge  
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Material 2.447.844 208.072 102.308 2.342.080

Drobni inventar 28.084 133.853 132.418 26.649

Skupaj 2.475.929 341.926 234.727 2.368.729

Terjatve niso zastavljene. Razkritja o oblikovanih dvomljivih terjatvah in zapadlosti so v točki Finančni kapital/

Računovodsko poročilo/Finančna tveganja.

DENARNA SREDSTVA (8)

Večino denarnih sredstev obsegajo dobroimetja na računih pri bankah.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  
v EUR

Kosmata 
vrednost

Popravek 
vrednosti 

Čista vrednost  
31. 12. 2019

Družbe v skupini 1.224.927 0 1.224.927

Terjatve do kupcev – doma 10.804.505 -3.901 10.800.604

Terjatve do kupcev – tujina 2.329.993 0 2.329.993

Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev 14.359.425 -3.901 14.355.524

Denarna sredstva   
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dobroimetja na računih pri bankah 23.305.067 18.183.972

Depoziti na odpoklic 489.488 1.731.030

Denarna sredstva za posebne namene 421.734 1.245.358

Skupaj denarna sredstva 24.216.289 21.160.360
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Med denarnimi sredstvi za posebne namene so izkazana denarna sredstva, namenjena plačilu obveznosti iz 

trgovanja z električno energijo na slovenski borzi.

Družba v letu 2019 ni imela sklenjenih pogodb za črpanje kratkoročnih limitov na transakcijskih računih pri 

bankah.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (9)

Kratkoročno odloženi stroški obsegajo stroške leta 2020, za katere je družba prejela račune že v letu 2019. To 

so stroški članarin, naročnin ipd.

Kratkoročno nezaračunani prihodki obsegajo nezaračunane prihodke iz mehanizma mednarodnih prenosnih 

zmogljivosti (ITC) za leto 2019. V primerjavi z letom 2018 , so se ti prihodki znižali, kar je pojasnjeno v poslov-

nem delu letnega poročila, v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročno odloženi stroški 152.574 121.949

Kratkoročno nezaračunani prihodki 1.036.914 1.658.174

Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.189.488 1.780.123

KAPITAL (10)

Zaradi popravka napake za leto 2017 se je kapital družbe  na 31. 12. 2018 zmanjšal za 2.257.832 EUR in 

znaša 335.570.935 EUR (pred popravkom 337.828.767 EUR).

Kapital  
v EUR 31. 12. 2019

31. 12. 2018 
popravljeno

1. 1. 2018 
popravljeno

Osnovni kapital 177.469.516 177.469.516 177.469.516

Kapitalske rezerve 140.266.261 140.266.261 140.266.261

Rezerve iz dobička 14.911.427 8.584.617 840.874

– zakonske rezerve 2.359.394 1.608.002 840.874

– druge rezerve iz dobička 12.552.033 6.976.615 0

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-2.950.884 -3.067.045 -2.889.584

Preneseni čisti poslovni izid 0 -2.177.998 -2.177.998

Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.276.452 14.495.584 14.806.461

Skupaj 343.972.772 335.570.935 328.315.530

Vrednost osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv se v letu 2019 ni spremenila.

Rezerve iz dobička so se povečale za 6.326.810 EUR, in sicer:

• zakonske rezerve v višini 751.392 EUR, kar je 5 odstotno obvezno oblikovanje iz dobička družbe v skladu z 

določili četrtega odstavka 64. člena ZGD-1 in

• druge rezerve iz dobička v višini 5.575.418 EUR na podlagi sklepa skupščine.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, so se povečale za 116.161 EUR, posamezne spre-

membe izhajajo iz:

• zmanjšanja negativnega presežka prevrednotenja v višini 607.952 EUR (z upoštevanjem odloženih dav-

kov) iz izvedenih finančnih instrumentov za zavarovanje tveganja spremenljivosti denarnih tokov zaradi 

sprememb obrestnih mer dolgoročnih posojil. Vrednotenje je bilo evidentirano na 31. 12. 2019 na podlagi 

obračunov bank, s katerimi ima družba sklenjene posle varovanja obrestne mere;

• povečanja vrednosti delnic Zavarovalnice Triglav pri preračunu na borzno ceno na dan 31. 12. 2019 v višini 

58.991 EUR z upoštevanjem odloženih obveznosti za davek;

• povečanja negativnega presežka iz prevrednotenja iz aktuarskega primanjkljaja v višini 550.782 EUR z 

upoštevanjem odloženih terjatev za davek.

Gibanje v letu 2019

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Presežek iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb

-1.928.029 1.277.486 454.099 -2.751.416

Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih 
finančnih naložb

703.278 72.828 0 630.450

Izvedeni finančni instrumenti -2.631.307 1.204.658 454.099 -3.381.866

Aktuarski primanjkljaj -1.556.650 49.931 657.329 -949.252

Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja za odloženi davek

533.796 142.895 242.722 633.623

Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja finančnih naložb

-133.622 0 13.837 -119.785

Popravek vrednosti primanjklajev iz 
prevrednotenja izvedenih finančnih 
instrumentov

499.948 86.279 228.885 642.554

Popravek vrednosti aktuarskega 
primanjkljaja

167.470 56.616 0 110.854

Skupaj -2.950.883 1.470.312 1.354.150 -3.067.045
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Gibanje v letu 2018

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Presežek iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb

-2.751.416 33.986 15.110 -2.770.292

Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih 
finančnih naložb

630.450 33.986 596.464

Izvedeni finančni instrumenti -3.381.866 15.110 -3.366.756

Aktuarski primanjkljaj -949.252 39.977 251.653 -737.576

Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja za odloženi davek

633.623 21.796 6.457 618.284

Popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja finančnih naložb

-119.785 6.457 -113.328

Popravek vrednosti primanjklajev iz 
prevrednotenja izvedenih finančnih 
instrumentov

642.554 2.871 639.683

Popravek vrednosti aktuarskega 
primanjkljaja

110.854 18.925 91.929

Skupaj -3.067.045 95.759 273.220 -2.889.584

Čisti poslovni izid leta 2019 znaša 17.335.995 EUR in je bil v skladu z 230. členom ZGD-1 delno porabljen za:

• pokrivanje prenesene izgube v višini 49.931 EUR vezano na črpanje aktuarskega primanjkljaja iz rezervacij 

za odpravnine ob upokojitvi, pokrivanje popravkov odloženih terjatev za davke iz  olajšav za investiranje v 

višini 388 EUR in pokrivanje izgube preteklih let iz popravkov stroškov razgradnje transformatorjev v višini 

2.257.832 EUR ter

• oblikovanje 5-odstotnih zakonskih rezerv v višini 751.392 EUR.

Ostanek čistega dobička v višini 14.276.452 EUR predstavlja bilančni dobiček družbe, za katerega bo uprava 

družbe predlagala nadzornemu svetu družbe:

• izplačilo deleža v dobičku lastniku v višini 9.000.000 EUR;

• prenos na druge rezerve iz dobička v višini 5.276.452 EUR.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (11)

Bilančni poslovni izid  
v EUR 2019

2018  
popravljeno

Čisti dobiček poslovnega leta 17.335.995 16.552.676

Preneseni čisti dobiček/izguba -2.308.152 -1.210.131

Povečanje zakonskih rezerv iz dobička 751.391 767.127

Skupaj bilančni poslovni izid 14.276.452 14.575.418

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve  
v EUR 31. 12. 2019

31. 12. 2018 
popravljeno

1. 1. 2018 
popravljeno

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 7.641.781 6.551.290 6.178.355

Druge rezervacije 7.651.801 6.886.556 6.936.009

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (SRS) 40.518.654 18.144.540 18.885.747

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (EZ-1) 217.788.313 223.888.414 225.610.639

Skupaj 273.600.549 255.470.800 257.610.750

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravni-

ne ob upokojitvi in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Povečanje v primerjavi z letom 2018 

v višini 1.090.491 EUR je predvsem posledica nižje diskontne stopnje in večjega odstotka rasti plač.

Gibanje v letu 2018

Rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 5.181.176 660.938 303.688 4.823.926

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.370.114 175.399 159.714 1.354.429

Skupaj 6.551.290 836.337 463.402 6.178.355

Gibanje v letu 2019

Rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 6.106.267 1.184.885 259.794 5.181.176

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.535.514 256.813 91.413 1.370.114

Skupaj 7.641.781 1.441.698 351.207 6.551.290
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Predvideni denarni tokovi iz pričakovanega izplačila jubilejnih nagrad v letu 2020 znašajo 132.150 EUR in od 

pričakovanega izplačila odpravnin ob upokojitvi 1.053.422 EUR.

2. Druge rezervacije

Družba je v letu 2019 oblikovala dodatne rezervacije za razgradnjo energetskih transformatorjev (za lokacijo 

Divača so bile oblikovane v letu 2017), in sicer kot popravek pomembne napake. Podrobnejše razkritje v tej 

povezavi je v poglavju Popravek pomembne napake. Povečanje v letu 2019 v višini 748.636 EUR je posledica 

oblikovanja rezervacije za razgradnjo za transformator, kupljen v letu 2019 ter uskladitve stanja že oblikova-

nih rezervacij zaradi odprave diskonta in spremembe diskontne stopnje.

Analiza občutljivosti za leto 2019 
v EUR

        Diskontna stopnja      Rast plač

Znižanje  
za 0,5 %

Povečanje  
za 0,5 %

Povečanje  
za 0,5 %

Znižanje  
za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 296.277 -271.328 297.485 -271.951

Rezervacije za jubilejne nagrade 67.706 -62.808 59.700 -56.020

Skupaj 363.983 -334.136 357.185 -327.971

Analiza občutljivosti za leto 2018 
v EUR

        Diskontna stopnja      Rast plač

Znižanje  
za 0,5 %

Povečanje  
za 0,5 %

Povečanje  
za 0,5 %

Znižanje  
za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 251.833 -231.086 253.348 -230.593

Rezervacije za jubilejne nagrade 62.258 -57.795 59.700 -56.020

Skupaj 314.091 -288.881 313.048 -286.613

Gibanje v letu 2018

Druge rezervacije 
v EUR

31. 12. 2018 
popravljeno Povečanja Zmanjšanja

1. 1. 2018 
popravljeno

Rezervacije za stroške razgradnje 6.150.804 98.217 0 6.052.587

Rezervacije za potencialne obveznosti iz tožb 726.724 63.749 211.476 874.451

Druge rezervacije 9.028 9.028 8.971 8.971

Skupaj 6.886.556 170.994 220.447 6.936.009

Gibanje v letu 2019

Druge rezervacije 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja

31. 12. 2018 
popravljeno

Rezervacije za stroške razgradnje 6.899.440 748.636 0 6.150.804

Rezervacije za potencialne obveznosti iz tožb 742.771 31.260 15.213 726.724

Druge rezervacije 9.590 9.590 9.028 9.028

Skupaj 7.651.801 789.486 24.241 6.886.556

Aktuarski izračun, ki ga je pripravil pooblaščeni aktuar, je pripravljen za vsakega zaposlenega, tako da se 

upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve, pri 

izračunu se upošteva:

• število zaposlenih v družbi na dan 31. 12. 2019 (spol, starost, skupna in pokojninska delovna doba, povpreč-

na neto in bruto plača avgust – december 2019);

• pravice zaposlenih v družbi do izplačila odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad;

• rast plač v višini 1,5 odstotka;

• obrestna mera v višini 0,65 odstotka;

• fluktuacija zaposlenih glede na starostne razrede.

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so izkazane vrednosti brezplačno prejetih sredstev in 

presežki iz odstopanj od regulativnega okvira.

Med najpomembnejšimi povečanji dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev po SRS so prejeta denarna 

sredstva EU  v višini 14.323.152 EUR za investicijo v daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 

kV Cirkovce ter brezplačno pridobljena osnovna sredstva (projekt NEDO) v višini 8.671.157 EUR. Zmanjšanja 

se nanašajo na obračunano amortizacijo brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev v višini 831.095 EUR.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (SRS) 40.518.654 18.144.540

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (EZ–1) 217.788.313 223.888.414

Skupaj 258.306.967 242.032.954
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Gibanje v letu 2018

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve – SRS 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Priključnina Avče 6.138.349 0 276.668 6.415.017

Sredstva, ki jih sofinancira EU 7.357.492 0 201.332 7.558.824

Brezplačno pridobljena sredstva 4.648.699 7.500 270.707 4.911.906

Skupaj 18.144.540 7.500 748.707 18.885.747

Gibanje v letu 2019

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve – SRS 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Priključnina Avče 5.861.681 0 276.668 6.138.349

Sredstva, ki jih sofinancira EU 21.572.184 14.496.552 281.860 7.357.492

Brezplačno pridobljena sredstva 13.084.789 8.708.657 272.567 4.648.699

Skupaj 40.518.654 23.205.209 831.095 18.144.540

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnim razmejitvami po EZ-1 izkazujemo ločeno:

a) razmejene prihodke iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti, namenjene financiranju na-

ložb v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti, in 

b) razmejene prihodke iz omrežnin.

Spremembe v letu 2019 za navedeno pod točko a) so naslednje: 

• zmanjšanje za črpanje sredstev iz ločenega internega računa v višini 7.757.596 EUR, in sicer v skladu z 

odločbo Agencije za energijo z dne 11. 12. 2018 o načrtu namenske porabe prihodkov iz upravljanja preza-

sedenosti za investiciji v RTP 400/110 kV Cirkovce in DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince;

• povečanje za naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti leta 2019 v višini 

14.543.453 EUR, financirane:

 − iz prihodkov iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti tekočega obdobja, v višini 6.785.857 

EUR in 

 − s črpanjem sredstev iz ločenega internega računa v višini 7.757.596 EUR;

• zmanjšanje za 1.947.886 EUR v višini obračunane amortizacije aktiviranih osnovnih sredstev, financiranih 

iz prihodkov iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti.

Spremembe v letu 2019 za navedeno pod točko b) so naslednje: 

• zmanjšanje za 41.056.979 EUR, kar je del presežka omrežnine iz obdobja 2015–2017, ki ga je Agencija za 

energijo z odločbo RO 2019–2021 namenila kot vir za pokrivanje upravičenih stroškov za leto 2019, in kar 

na drugi strani povečuje poslovne prihodke družbe;

• povečanje za omrežninski presežek tekočega leta v višini 31.647.190 EUR;

• povečanje za obresti v višini 1.344.877 EUR, in sicer:

 − znesek v višini 350.710 EUR predstavlja obračunane obresti od povprečnega stanja presežka omrežnine 

v letu 2019;

 − znesek v višini 994.167 EUR predstavlja obresti od povprečnega stanja sredstev na ločenem internem 

računu;

• zmanjšanje za 2.873.160 EUR, kar predstavlja letno zmanjšanje presežka na podlagi popravljalnega ukre-

pa iz Odzivnega poročila Računskega sodišča z dne 5. 3. 2013 (v celoti evidentirano kot popravek napake v 

letu 2016). Na drugi strani so se povečali poslovni prihodki družbe.

Gibanje v letu 2019

Dolgoročne PČR iz naslova regulative AE 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

1. Dolgoročne PČR za investicije 
– vir Prihodki iz upravljanja 
prezasedenosti povezovalnih 
zmogljivosti

130.640.758 14.543.452 9.705.482 125.802.788

1.a Ločen račun za načrtovane investicije 
v ČPZ

45.829.541 0 7.757.596 53.587.137

1.b Rezervacije za investicije v ČPZ 68.600.650 14.543.452 1.264.341 55.321.539

1.c Rezervacije za investicije v ČPZ pred 
letom 2010

16.210.567 0 683.545 16.894.112

2. Dolgoročne PČR - omrežninski 
presežki

87.147.556 32.992.068 43.930.138 98.085.626

2.a PČR – omrežninski presežki preteklih 
let

45.527.085 0 41.056.978 86.584.063

2.b PČR – popravek napake iz leta 2017 1.170.154 0 0 1.170.154

2.č PČR – omrežninski presežki tekočega 
leta

32.605.267 31.647.190 0 958.076

2.d PČR – obrestovanje omrežninskih 
presežkov

2.098.729 1.344.877 0 753.852

2.e PČR – omrežninski presežki (popravek 
Računsko sodišče)

5.746.321 0 2.873.160 8.619.481

Skupaj 217.788.313 47.535.520 53.635.620 223.888.414
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Dolgoročne PČR iz naslova regulative AE 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

1. Dolgoročne PČR za investicije 
– vir Prihodki iz upravljanja 
prezasedenosti povezovalnih 
zmogljivosti

125.802.788 35.049.604 1.946.026 92.699.210

1.a Ločen račun za načrtovane investicije 
v ČPZ

53.587.137 32.747.137 0 20.840.000

1.b Rezervacije za investicije v ČPZ 55.321.539 2.302.467 1.262.481 54.281.553

1.c Rezervacije za investicije v ČPZ pred 
letom 2010

16.894.112 0 683.545 17.577.657

2. Dolgoročne PČR - omrežninski 
presežki

98.085.626 14.893.278 48.548.927 131.741.275

2.a PČR – omrežninski presežki preteklih 
let

86.584.063 12.011.196 34.079.443 108.652.310

2.b PČR – omrežninski presežki pred 
letom 2010

1.170.154 1.170.154 0 0

2.c 2.c PČR – popravek presežkov iz leta 
2016 po odločbi AE

0 0 -414.872 -414.872

2.č PČR – omrežninski presežki tekočega 
leta

958.076 958.076 8.326.371 8.326.371

2.d PČR – obrestovanje omrežninskih 
presežkov

753.852 753.852 3.684.825 3.684.825

2.e PČR – omrežninski presežki (popravek 
Računsko sodišče)

8.619.481 0 2.873.160 11.492.641

Skupaj 223.888.414 49.942.883 50.494.953 224.440.485

Gibanje v letu 2018 3.a Regulativni okvir 

Po aktu je AE določila regulativni okvir za regulativno obdobje 2019–2021, v katerem je upoštevala izključno 

dejavnost sistemskega operaterja, kar je veljalo že za predhodno regulativno obdobje 2016–2018. Iz regula-

cije so popolnoma izključene druge dejavnosti, ki ne spadajo v okvir izvajanja gospodarske javne službe. To 

so neregulirane dejavnosti, ki so podrobneje razkrite v točki Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Računo-

vodski izkazi po dejavnostih.

Regulativni okvir je vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov (vključujejo tudi stroške kapi-

tala v obliki reguliranega donosa na sredstva), načrtovanih prihodkov iz omrežnine in drugih virov financi-

ranja po posameznih letih regulativnega obdobja ter presežkov ali primanjkljajev omrežnine iz preteklih let. 

Podrobneje predstavljeno v poglavju Družbeni kapital/Skladnost z regulativnimi zahtevami.

AE nadzira izvajanje regulativnega okvira in za vsako leto preveri odstopanja od regulativnega okvira, ki jih 

do izdelave računovodskih izkazov ugotovi družba. Družba je dolžna ugotavljati odstopanja od regulativnega 

okvira za posamezno poslovno leto in razlike, ki se izražajo v presežku ali primanjkljaju omrežnine, vključiti v 

računovodske izkaze leta, na katera se odstopanja nanašajo.

Odstopanja od regulativnega okvira se ugotavljajo:

1. med dejanskimi in načrtovanimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov, in sicer za:

a)  omrežnino in

b)  druge prihodke;

2. med dejanskimi in načrtovanimi upravičenimi stroški, in sicer za:

a) nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja,

b) nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja,

c) stroške električne energije za izgube v omrežju,

d) stroške amortizacije,

e) reguliran donos na sredstva,

f) stroške sistemskih storitev,

g) g) stroške raziskav in inovacij ter

h) spodbude.

AE pri določitvi dejanskih upravičenih stroškov in dejansko realiziranih virov za pokrivanje upravičenih stro-

škov na podlagi kriterijev in parametrov presoja podatke sistemskega operaterja. Način in postopek izračuna 

določa akt.

Presežek oziroma primanjkljaj se ugotovi tako, da se od dejanskih upravičenih stroškov iz 2. točke prejšnjega 

odstavka odštejejo dejanski viri za pokrivanje upravičenih stroškov iz 1. točke prejšnjega odstavka.
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Po opisani metodologiji je družba izračunala odstopanja od regulativnega okvira. Izračun za leto 2019 je 

prikazan v spodnji tabeli.

Regulativni okvir leta 2019 
v EUR

Načt po 
odločbi (N)

Dejansko 
(D) Razlika D-N

1 Upravičeni stroški            od 1.1 do 1.8 167.277.261 162.991.896 -4.285.365

1.1 NSDV, Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 36.251.632 36.458.519 206.887

1.2 NNSDV, Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 25.570.691 22.513.752 -3.056.939

1.3 SEEI, Stroški električne energije za izgube v omrežju 16.874.471 18.434.318 1.559.847

1.4 AM, Amortizacija 28.602.447 29.568.995 966.548

1.5 RDS, Reguliran donos na sredstva 23.621.593 20.791.816 -2.829.777

1.6 SS, Stroški sistemskih storitev 33.973.509 32.848.394 -1.125.115

1.7 S, Spodbude 1.987.097 2.376.102 389.005

1.8 RI, Raziskave in inovacije 395.821 0 -395.821

2 Viri za pokrivanje upravičenih stroškov         2.1 + 2.2 + 2.3 166.777.722 194.639.086 27.861.364

2.1 DP, Drugi prihodki 30.624.161 56.910.297 26.286.136

2.1.1 Prihodki iz upravljanja prezasedenosti za pokrivanje 
stroškov za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene 
zmogljivosti

1.250.000 66.886 -1.183.114

2.1.2 Prihodki iz upravljanja prezasedenosti za pokrivanje stroškov 
amortizacije sredstev, ki so bila zgrajena s sredstvi od 
prezasedenosti

3.148.146 1.947.886 -1.200.260

2.1.3 Prihodki iz upravljanja prezasedenosti za znižanje omrežnine 0 29.894.037 29.894.037

2.1.4 Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo "Izvajanje gospodarske 
javne službe SOPO" št. 1206-7/2008/91 z dne 5. 12. 2012

2.873.160 2.873.160 0

2.1.5 Prihodki iz naslova medsebojnih nadomestil med sistemskimi 
operaterji (mehanizem ITC)

5.540.408 5.763.121 222.713

2.1.6 Prihodki, povezani z električno energijo za izravnavo sistema 
in prihodki odstopanj iz tega naslova

15.819.575 14.938.286 -881.289

2.1.7 Ostali drugi prihodki 1.992.872 1.426.920 -565.952

2.2 DRO, Presežek / primanjkljaj omrežnine iz preteklega obdobja 41.056.979 41.056.979 0

2.3 OMR, Omrežnina 95.096.582 96.671.810 1.575.228

2.3.1 Omrežnina za prenosni sistem 95.096.582 96.342.034 1.245.452

2.3.2 Omrežnina za priključno moč 0 0 0

2.3.3 Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo 0 329.776 329.776

3 Presežek/primanjkljaj omrežnine brez obresti 1-2 499.539 -31.647.190 -32.146.729

4 Obresti 4.1 + 4.2 0 -1.344.877 -1.344.877

4.1 Obrestovanje presežka/primanjkljaja omrežnine -350.710 -350.710

4.2 Obrestovanje sredstev na ločenem internem računu -994.167 -994.167

5 Presežek/primanjkljaj omrežnine (izravnava)  3 + 4 499.539 -32.992.068 -33.491.607

Po določilih 120. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) se presežek obravnava kot preplačilo 

omrežnine. Presežek za družbo pomeni obveznost do potrošnikov električne energije. Družba zato razmeji 

prihodke tekočega leta za znesek presežka prihodkov nad upravičenimi stroški in ga evidentira na dolgoročne 

pasivne časovne razmejitve. Ostanek omrežninskega presežka za leto 2019 znaša 31.647.190 EUR. Obresti od 

povprečnega stanja presežka in povprečnega stanja na ločenem internem računu znašajo skupaj 1.344.877 

EUR.

Družba je dolžna skladno z Uredbo (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 

o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Uradni list EU, 14. 8 2009) iz 

poslovnega izida izvzeti tudi del prihodkov iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti, in sicer 

znesek prihodkov, porabljen za naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti. Pri-

hodki iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti se morajo po uredbi porabiti za:

a. zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti in/ali

b. vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti prek naložb v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi 

daljnovodi.

Če prihodkov ni mogoče učinkovito porabiti za namene iz točk a) in/ali b) predhodnega odstavka, se lahko ob 

upoštevanju odobritve regulativnih organov zadevnih držav članic uporabijo v najvišji vrednosti, ki jo določijo 

ti regulativni organi, kot dohodek, ki ga regulativni organi upoštevajo pri odobritvi metodologije za obraču-

navanje omrežnih tarif in/ali pri določanju tarif. Preostali prihodki se prenesejo na ločeni interni račun, dokler 

jih ni mogoče porabiti za namene iz zgornjih točk a) in b). Če se prihodki iz upravljanja prezasedenosti upo-

rabijo za naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti, se ta sredstva ne štejejo v 

osnovo za izračun reguliranega donosa na sredstva, amortizacija pa se krije s črpanjem dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev.

3.b Pojasnila uporabe prihodkov iz upravljanja prezasedenosti v skladu z Uredbo ES  
št. 714/2009

Skladno z Uredbo (ES) št. 714/2009 in 120. členom EZ-1 mora družba v izračunu odstopanj od regulativnega 

okvira za posamezno leto ločeno razkrivati tudi prihodke iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmoglji-

vosti in porabo teh prihodkov, ki so razkriti v nadaljevanju.

Presežek prihodkov iz upravljanja prezasedenosti se bo v prihodnjih regulativnih letih v skladu s 16. členom 

Uredbe (ES) št. 714/2009 porabil za naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti 

(investicije v ČPZ), za znižanje tarif za omrežnino ali kritje višjih reguliranih odhodkov, ki ne bodo pokriti z 

letnimi omrežninskimi prihodki.

Pojasnila k tabeli Poraba sredstev od prihodkov iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti v letu 

2019:

• Pod zaporedno številko 1 so prikazani neto realizirani prihodki iz upravljanja prezasedenosti v tekočem letu 

na vseh treh mejah, že znižani za stroške vračil in znižanja iz avkcij, in sicer v višini 36.746.780 EUR.

• Ta prihodek so v družbi skladno z Uredbo (ES) št. 714/2009 porabili za:

 − zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti v višini 66.886 EUR (pod zaporedno št. 2b.i);

 − vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti prek naložb v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi 

vodi v tekočem letu v višini 6.785.857 EUR (pod zaporedno št. 2b.i);
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 − kot dohodek, ki ga regulativni organ upošteva pri odobritvi metodologije za obračunavanje omrežnih 

tarif in/ali določanju tarif v višini 29.894.037 EUR (pod zaporedno št. 2c).

• V tekočem letu so v družbi ELES koristili sredstva internega računa v višini 7.757.596 EUR (pod zapo-

redno št. 3c.ii), zato se je začetno stanje na ločenem internem računu (pod zaporedno št. 3a) zmanjšalo s 

53.587.136 EUR v višini črpanja internega računa tekočega leta na končno stanje 45.829.540 EUR (prika-

zano pod zaporedno št. 3d).

Poraba sredstev od prihodkov iz upravljanja prezasedenosti v letu 2019

Naziv 
v EUR 2019

1. Realizirani prihodki iz upravljanja prezasedenosti 1a + 1b + 1c 36.746.780

1a Prihodki na meji z Avstrijo 19.478.813

1b Prihodki na meji s Hrvaško 2.760.588

1c Prihodki na meji z Italijo 14.507.379

2. Poraba prihodkov iz upravljanja prezasedenosti tekočega obdobja 
Uredba 714/2009, člen 16, točka 6)

2a.i + 2b.i + 2c + 3b 36.746.780

2a Za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti 
(Uredba 714/2009, člen 16,  točka 6a)

2a.i + 2a.ii 66.886

i. prihodki iz upravljanja prezasedenosti iz tekočega obdobja 66.886

ii. prihodki iz upravljanja prezasedenosti iz internega računa 0

2b Vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti prek naložb 
v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi vodi (Uredba 714/2009, 
člen 16, točka 6b)

2b.i + 2b.ii 14.543.453

i. prihodki iz upravljanja prezasedenosti iz tekočega obdobja 6.785.857

DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 444.235

DV 2x400 kV Divača-Beričevo-Podlog-Cirkovce (prehod z 220 kV na 
400 kV)

85.135

RTP 400/110 kV Cirkovce (primarna in sekundarna oprema) 2.878.674

DV 220 kV Divača–Padriciano; zamenjava faznih vodnikov 64.124

Implementacija kompenzacijskih naprav v EES Slovenije - študijska 
faza

2.096.039

Čezmejni virtualni center vodenja (VCBCC) 161.578

Vgradnja hranilnikov električne energije 1.056.071

ii. prihodki iz upravljanja prezasedenosti iz internega računa 7.757.596

DV 2x400 kV Cirkovce-Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce 31.142

RTP 400/110 kV Cirkovce (primarna in sekundarna oprema) 7.726.454

2c Kot dohodek, ki ga regulatorni organ upošteva pri odobritvi 
metodologije za obračunavanje omrežnih tarif in/ali določanju 
tarif (Uredba 714/2009, člen 16, točka 6 - drugi pododstavek)

29.894.037

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (12) 

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazani dolgoročni del prejetih posojil, poštena vrednost izpe-

ljanih finančnih instrumentov in dolgoročni dolgovi iz pravic do uporabe sredstev.

Poraba sredstev od prihodkov iz upravljanja prezasedenosti v letu 2019

Naziv 
v EUR 2019

3.

3a Stanje prihodkov iz upravljanja prezasedenosti na ločenem 
internem računu (Uredba 714/2009, člen 16, točka 6 - tretji 
pododstavek) na začetku obdobja

53.587.136

3b OBLIKOVANJE INTERNEGA RAČUNA IZ PRIHODKOV IZ 
UPRAVLJANJA PREZADENOSTI TEKOČEGA OBDOBJA

3b.i + 3b.ii 0

i. za načrtovane stroške za zagotovitev dejanske razpoložljivosti 
dodeljene zmogljivosti 

0

ii. za načrtovane naložbe v omrežje 0

3c ČRPANJE INTERNEGA RAČUNA IZ PRIHODKOV IZ UPRAVLJANJA 
PREZASEDENOSTI PRETEKLIH OBDOBIJ

3c.i + 3c.ii 7.757.596

i. za načrtovane stroške za zagotovitev dejanske razpoložljivosti 
dodeljene zmogljivosti 

0

ii. za načrtovane naložbe v omrežje 7.757.596

3d Stanje prihodkov iz upravljanja prezasedenosti na ločenem 
internem računu (Uredba 714/2009, člen 16, točka 6 - tretji 
pododstavek) na koncu obdobja

3a + 3b + 3c 45.829.540

Dolgoročne finančne obveznosti  
v EUR 31. 12. 2019 1. 1. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 64.818.232 70.951.566 70.951.566

Izpeljani finančni instrumenti 2.631.307 3.381.867 3.381.867

Dolgoročni dolgovi iz naslova pravic do uporabe 
sredstev

893.114 990.955 0

Skupaj 68.342.653 75.324.388 74.333.433

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi do bank sta zajeti dolgoročni posojili ba UCB banke in EIB. 

Pogodbeni obrestni meri sta sestavljeni iz referenčne obrestne mere 6M EURIBOR in obrestnega pribitka. V 

primeru negativnega Euriborja se ta pri obeh pogodbah odbija od višine pribitka, vendar največ do vrednosti 

0 odstotkov. Ročnost posojil je deset oziroma petindvajset let in bosta odplačani v letu 2028 oziroma 2035.
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Gibanje v letu 2019

Kratkoročne finančne obveznosti 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.315.101 6.133.334 4.466.667 6.648.434

Kratkoročni dolgovi iz naslova pravic do 
uporabe sredstev

106.036 214.771 108.735 0

Skupaj 8.421.137 6.133.334 4.466.667 6.648.434

Gibanje v letu 2019

Dolgoročne finančne obveznosti 
v EUR 31. 12. 2019 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 64.818.232 0 6.133.334 70.951.566

Izpeljani finančni instrumenti 2.631.307 454.099 1.204.659 3.381.867

Dolgoročni dolgovi iz naslova pravic do 
uporabe sredstev

893.114 990.955 97.841 0

Skupaj 68.342.653 1.445.054 7.435.834 74.333.433

Gibanje v letu 2018

Dolgoročne finančne obveznosti 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 70.951.566 24.000.667 4.466.667 51.417.566

Izpeljani finančni instrumenti 3.381.867 995.017 979.906 3.366.756

Skupaj 74.333.433 24.995.684 5.446.573 54.784.322

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (13)

Med kratkoročnimi finančnimi obveznosti do bank družba izkazuje kratkoročni del dolgoročnih posojil, ki pred-

stavlja odplačilo glavnic v letu 2020, in sicer v skupni višini 6.133.334 EUR. 

Poleg tega je tu izkazan tudi del posojila EIB, ki ni bil koriščen za namen financiranja investicij, in sicer v višini 

2.181.767 EUR. Dogovor z banko o vračilu ali porabi za drug namen, še poteka.

Kratkoročni dolgovi iz pravic do uporabe sredstev izhajajo iz sprememb SRS in s tem računovodske usmeritve, 

ki najeme obravnava v svojem celotnem obdobju. Kratkoročni del najemov je obveznost, ki zapade v plačilo v 

enem letu od datuma bilance stanja.

Kratkoročne finančne obveznosti  
v EUR 31. 12. 2019 1. 1. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.315.101 6.648.434 6.648.434

Kratkoročni dolgovi iz naslova pravic do uporabe 
sredstev

106.036 114.413 0

Skupaj 8.421.137 6.762.847 6.648.434

Gibanje v letu 2018

Kratkoročne finančne obveznosti 
v EUR 31. 12. 2018 Povečanja Zmanjšanja 31. 12. 2017

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 6.648.434 4.466.000 2.800.000 4.982.434

Skupaj 6.648.434 4.466.000 2.800.000 4.982.434

Posojilo banke UCB je zavarovano z bianco menicami in finančnimi zavezami, ki jih družba v letu 2019 v celoti 

izpolnjuje. Posojilo EIB ni zavarovano, saj je družba v 100-odstotni lasti države, ki subsidiarno odgovarja za 

obveznosti družbe skladno z EZ-1.

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi družba izkazuje tudi pošteno vrednost izpeljanih finančnih in-

strumentov. Zaradi variabilnih obrestnih mer, dolgih ročnosti posojil in posledično izpostavljenosti obrestnim 

tveganjem ter s tem vpliva na voliatilnost denarnih tokov, ima namreč družba za del posojilnega portfelja 

sklenjena varovanja obrestnih mer (obrestno zamenjavo in obrestno ovratnico).

V letu 2019 so bile iz izvedenih finančnih instrumentov obračunane obresti v višini 1.539.962 EUR. Nezapadle 

obresti v višini 399.145 EUR so izkazane med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Dolgoročni dolg iz pravic do uporabe sredstev za najem izhaja iz sprememb računovodske usmeritve, obrazlo-

žene v poglavju Povzetek pomembnih račuvodskih usmeritev/Sprememba računovodske usmeritve.

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (14)

Največji delež kratkoročnih poslovnih obveznosti predstavljajo poslovne obveznosti do dobaviteljev za investi-

cije in osnovno dejavnost družbe (sistemske storitve, električna energija).

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do delavcev so tudi obveznosti iz nekoriščenih dopustov.

Plačilna sposobnost družbe in tveganja, vezana na to, so predstavljena v poglavju Finačna tveganja.

Kratkoročne poslovne obveznosti  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 123.903 29.630

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.757.708 20.103.581

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 136.054 102.952

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.828.540 4.461.575

Skupaj 27.846.205 24.697.738
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Kratkoročne poslovne obveznosti  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 123.903 29.630

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev: 22.757.708 20.103.581

Dobavitelji za električno energijo – domači 6.311.183 7.356.357

Dobavitelji za električno energijo – tujina 1.258.375 2.442.511

Dobavitelji za osnovna sredstva – domači 8.740.440 6.297.263

Dobavitelji za obratna sredstva – domači 6.031.702 3.548.853

Dobavitelji za obratna sredstva – skupaj obvladovana družba 299.590 350.707

Dobavitelji za obratna sredstva – pridružene družbe 4.018 18.154

Dobavitelji za obratna sredstva – tujina 0 22.925

Dobavitelji za storitve – tujina 112.400 66.811

Kratkoročne obveznosti za predujme 136.054 102.952

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.828.540 4.461.575

Do delavcev 4.063.797 3.649.506

Do države 91.221 61.932

Iz poslovanja na tuj račun 3.238 3.238

Ostale obveznosti 670.284 746.899

Skupaj 27.846.205 24.697.738

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (15)

Med kratkoročnimi odloženimi prihodki predstavljajo glavnino izdani računi za dodeljene čezmejne prenosne 

zmogljivosti v letu 2020.

POGOJNE OBVEZNOSTI (16)

Med danimi poroštvi na dan 31. 12. 2019 družba izkazuje:

• obveznosti za poroštvo za dolgoročno posojilo BSP v višini 4.800.000 EUR (80 odstotkov dolgoročnega 

posojila), ki ga je družba BSP najela pri Unicredit banki za zagotovitev zadostnega obsega sredstev za za-

laganje plačil pri trgovanju z električno energijo na slovensko-avstrijski meji. Celotna višina posojila znaša  

6.000.000 EUR, pri čemer je družba nastopila kot solidarni porok. Za zavarovanje svoje poroštvene obve-

znosti po pogodbi je družba predložila banki deset bianco menic z izjavo in pooblastilom za unovčenje;

• obveznosti na podlagi pogodbe o okvirnem kratkoročnem posojilu družbi BSP v višini 3.000.000 EUR za 

premostitev morebitnega likvidnostnega primanjkljaja za nemoteno izvedbo finančnih poravnav. Morebi-

tno črpanje je treba vrniti najpozneje v 60 dneh. Za zavarovanje poplačila vseh obveznosti po pogodbi je 

družba BSP predložila tri bianco menice z izjavo in pooblastilom za unovčenje.

Družba je pri Upravnem sodišču Republike Slovenije vložila več tožb, vezanih na izračune odstopanj od regu-

lativnega okvira s strani Agencije za energijo, za leti 2015 in 2017, in sicer:

• za leto 2015 v višini 2.023.069 EUR iz naslova različnega razumevanje izkazovanja prihodkov in stroškov 

nereguliranih dejavnosti ter njihovega vpliva na izračun regulativnega okvira. 

• za leto 2017 v višini 1.460.442 EUR iz naslova:

a) izkazovanja raziskovalnih projektov EU (družba jih izkazuje med nereguliranimi dejavnostmi, Agencija za 

energijo jih uvršča med regulirane);

b) dela nepriznanih stroškov delovanja in vzdrževanja.

Davčni organi lahko kadarkoli v desetih letih po poteku leta, v katerem je treba odmeriti davek, preverijo 

poslovanje družbe, kar lahko povzroči nastanek dodatne davčne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti 

in kazni iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb oziroma drugih davkov in dajatev. S strani FURS poteka 

trenutno na podlagi 129. člena ZDavP-2 nadzor predloženih obračunov davka od dohodka pravnih oseb za 

obdobje 2016–2018, in sicer na področju upravičenosti uveljavljanja investicijskih olajšav v skladu s 55. a 

členom ZDDPO-2. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Vnaprej vračunani odhodki 101.188 619.663

Kratkoročno odloženi prihodki 978.441 667.317

Kratkoročno odloženi prihodki – projekti EU 314.632 362.113

DDV od danih predujmov 0 470.191

Skupaj 1.394.261 2.119.284

Pogojne obveznosti  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dana poroštva 7.800.000 17.800.000

Spori z Agencijo za energijo za zaključena regulativna obdobja* 3.483.511 3.483.511

Skupaj 11.283.511 21.283.511

* Za leto 2017 razkrito pod dogodki po datumu bilance stanja.
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Razkritja postavk izkaza poslovnega izida

CELOTNI PRIHODKI

POSLOVNI PRIHODKI (17)

Poslovni prihodki, povezani z osnovno dejavnostjo družbe, predstavljajo 98,8 odstotka vseh poslovnih prihod-

kov. Podrobneje so razkriti v poglavju Finančni kapital/Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2019.

Ob neupoštevanju 120. člena Energetskega zakona bi poslovni prihodki v letu 2019 znašali 162.623.529 

EUR. Podrobneje razkrito v Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Pojasnilo o odstopanju od računovodskih 

standardov.

Med usredstvenimi lastnimi storitvami so izkazane obračunane ure zaposlenih, ki sodelujejo na investicijskih 

projektih, in stroški uporabe službenih vozil za te projekte.

Celotni prihodki  
v EUR 2019 2018

Poslovni prihodki 170.068.507 175.840.806

  – čisti prihodki od prodaje 162.418.020 168.832.818

  – usredstvene lastne storitve 3.812.752 3.351.557

  – drugi poslovni prihodki 3.837.736 3.656.431

Finančni prihodki 131.118 111.277

Drugi prihodki 179.305 172.120

Skupaj prihodki 170.378.931 176.124.203

Poslovni prihodki  
v EUR 2019 2018

Čisti prihodki od prodaje 162.418.020 168.832.818

a) na domačem trgu: 125.634.487 147.418.413

- omrežnina za prenosno omrežje 94.238.093 94.084.474

- prihodki od koriščenja omrežninskih presežkov preteklih let 9.409.789 32.706.495

- prihodki iz naslova črpanja omrežnine na podlagi ukrepa 
Računskega sodišča

2.873.160 2.873.160

- izredne sistemske storitve in jalova energija 2.433.717 1.117.458

- prihodki od izravnav sistema 14.442.183 14.458.398

- prihodki iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih 
zmogljivosti

289.034 168.382

- drugi prihodki od prodaje električne energije 99.555 236.603

- ostali prihodki regulirane dejavnosti 371.404 279.577

- ostali prihodki neregulirane dejavnosti 1.477.553 1.493.866

b) na tujem trgu: 36.783.533 21.414.405

- prihodki iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih 
zmogljivosti

29.671.890 12.507.811

- prihodki iz naslova mehanizma mednarodnih prenosnih 
zmogljivosti (mehanizem ITC)

5.763.121 7.202.678

- drugi prihodki od prodaje električne energije 1.348.522 1.703.916

Usredstvene lastne storitve 3.812.752 3.351.557

Drugi poslovni prihodki 3.837.736 3.656.431

Skupaj poslovni prihodki 170.068.507 175.840.806

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem so prikazani prihodki in odhodki družbe, 

odloženi davki ter čisti poslovni izid družbe. Oblika izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje je 

predpisana v 66. členu ZGD-1 in SRS 21, in sicer družba pripravlja izkaz poslovnega izida po različici I, kot jo 

določa SRS 21.6. Teoretično možne postavke posameznih prihodkov in odhodkov, ki jih družba nima, v izkazu 

poslovnega izida niso prikazane.
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CELOTNI ODHODKI

POSLOVNI ODHODKI

Celotni odhodki  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2018

Poslovni odhodki* 151.030.469 158.188.877 158.142.489

Finančni odhodki** 3.163.732 2.130.521 2.097.075

Drugi odhodki 144.133 184.849 184.849

Skupaj 154.338.334 160.504.247 160.424.413

* popravek pomembne napake v višini 46.388 EUR

** popravek pomembne napake v višini 33.446 EUR

Poslovni odhodki  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2018

Stroški blaga, materiala in storitev 85.666.880 94.049.771 94.049.771

Stroški dela 33.644.652 32.218.865 32.218.865

Odpisi vrednosti* 31.110.910 31.126.668 31.080.280

Drugi poslovni odhodki 608.027 793.573 793.573

Skupaj 151.030.469 158.188.877 158.142.489

* popravek pomembne napake v višini 46.388 EUR

Stroški po funkcionalnih skupinah  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2017

Nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni 
stroški prodanih proizvodov*

126.792.341 137.076.412 137.030.024

Stroški prodajanja 1.311.118 1.124.984 1.124.984

Stroški splošnih dejavnosti 22.927.009 19.987.481 19.987.481

Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah 151.030.469 158.188.877 158.142.489

* popravek pomembne napake v višini 46.388 EUR

Drugi poslovni prihodki  
v EUR 2019 2018

Prihodki od odprave rezervacij 0 84.567

Poraba razmejenih prihodkov za investicije (amortizacija) 1.947.886 1.946.027

Amortizacija brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev 831.095 748.707

Prihodki, povezani s poslovnimi učinki 4.436 14.812

Prihodki projektov EU (neregulirana dejavnost) 785.189 725.130

Prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih regulirane dejavnosti 

221.506 101.769

Prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih neregulirane dejavnosti 

47.623 35.419

Skupaj 3.837.736 3.656.431 Stroški po 
funkcionalnih 
skupinah  
v EUR

Nab. vrednost 
prodanega 

blaga in 
proizv. stroški 

prodanih 
proizvodov

Stroški 
prodajanja

Stroški 
splošnih 

dejavnosti Skupaj 2019
Skupaj 2018 
popravljeno

Nabavna vrednost 
prodanega blaga 

34.310.034 0 0 34.310.034 32.690.709

Stroški materiala 216.447 8.024 992.963 1.217.434 1.073.871

Stroški storitev 42.526.788 57.184 7.467.966 50.051.938 60.285.191

Odpisi vrednosti 28.280.645 88.840 2.828.103 31.197.589 31.126.657

Stroški dela 21.173.245 1.156.275 11.315.132 33.644.652 32.218.865

Drugi poslovni 
odhodki

285.182 795 322.845 608.822 793.584

Skupaj stroški 
po funkcionalnih 
skupinah 2019

126.792.341 1.311.118 22.927.009 151.030.469 158.188.877

Skupaj stroški 
po funkcionalnih 
skupinah 2018

137.076.412 1.124.984 19.987.481 158.188.877
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STROŠKI DELA (19) 

Povprečno število zaposlenih v letu 2019 je bilo 567 (564 v letu 2018). Več o tem je razkrito v poglavju 

Človeški kapital – zaposleni. 

Med stroški dela so izkazani stroški plač in ostalih prejemkov zaposlenih, vključno s prispevki delodajalca. 

Med stroški nadomestil je upoštevana tudi razlika med izračunano obveznostjo za neizkoriščene dopuste 

zaposlenih na 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019. Zaposleni lahko neizkoriščene dopuste leta 2019 koristijo do 

30. 6. 2020.

Družba v letu 2019 ni imela stroškov za zaposlene prek agencije za posredovanje delovne sile.

Prejemki uprave, nadzornega sveta in zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so raz-

kriti v Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Posli s povezanimi osebami.

ODPISI VREDNOSTI (20) 

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki osnovnih sredstev so izkazani odpisi zaradi rednega zastaranja 

naprav in opreme, nadomeščene z novo. Podrobneje razkrito v poglavju Finančni kapital/Računovodsko poro-

čilo/Razkritja postavk bilance stanja/Opredmetena osnovna sredstva.

Stroški dela  
v EUR 2019 2018

Plače zaposlenih 20.374.067 19.404.404

Nadomestila plač zaposlenih 4.792.132 4.717.964

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 1.149.231 1.108.619

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki 2.517.691 2.468.724

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, bonitet zaposlenim 4.092.263 3.977.332

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 719.268 541.822

Skupaj 33.644.652 32.218.865

Odpisi vrednosti  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2018

Amortizacija* 30.221.237 30.034.923 29.988.535

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih  

886.798 1.085.789 1.085.789

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

2.875 5.956 5.956

Skupaj 31.110.910 31.126.668 31.080.280

* popravek pomembne napake v višini 46.388 EUR

Stroški amortizacije  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2018

Amortizacija neopredmetenih sredstev 3.914.783 3.788.273 3.788.273

Amortizacija zemljišč (služnostne pravice) 281.713 277.404 277.404

Amortizacija zgradb in daljnovodov 8.665.067 8.215.359 8.215.359

  od tega amortizacija pravic do uporabe nepremičnin 69.787 0 0

Amortizacija opreme in nadomestnih delov* 17.286.270 17.710.001 17.663.613

  od tega amortizacija pravic do uporabe opreme 44.626 0 0

Amortizacija drobnega inventarja 73.404 43.886 43.886

Skupaj 30.221.237 30.034.923 29.988.535

* popravek pomembne napake v višini 46.388 EUR

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (18) 

Nabavna vrednost prodanega blaga zajema nakup električne energije za pokrivanje izgub v sistemu, stroške 

izravnave sistema in medsebojne pomoči med sistemskimi operaterji.

Med stroški materiala so izkazani stroški električne energije, goriva in materiala za vzdrževanje.

Stroški storitev zajemajo stroške storitev, vezane na prenos električne energije, in stroške storitev delovanja 

družbe.

Stroški blaga, materiala in storitev  
v EUR 2019 2018

Nabavna vrednost prodanega blaga 34.341.071 32.690.709

– stroški nakupa električne energije za pokrivanje izgub 19.386.292 17.699.530

– stroški izravnave sistema 14.442.183 14.458.398

– medsebojna pomoč med sistemskimi operaterji 382.320 284.413

– stroški odstopanj ČPJE in bilančne skupine 130.277 248.368

Stroški materiala 1.217.434 1.073.871

Stroški storitev 50.108.375 60.285.191

– stroški sistemskih storitev 32.848.394 43.034.566

– stroški dodeljevanja prihodkov iz upravljanja prezasedenosti 
povezovalnih zmogljivosti

3.305.859 2.792.207

– ostali stroški vezani na prenos energije 2.418.994 2.209.423

– stroški storitev rednega delovanja družbe 11.535.128 12.248.995

Skupaj 85.666.880 94.049.771
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FINANČNI IZID (22)

Finančni prihodki in odhodki  
v EUR 2019

2018 
popravljeno 2018

Dividende in deleži iz dobička 60.683 60.699 60.699

Obresti danih posojil – odvisne družbe 14.255 0 0

Obresti depozitov 53.765 39.925 39.925

Ostali finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.415 10.653 10.653

Skupaj finančni prihodki 131.118 111.277 111.277

Obresti prejetih posojil 150.915 84.548 84.548

Obresti obrestnih zamenjav 1.539.962 1.213.260 1.213.260

Obresti iz aktuarskega izračuna za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade

65.101 42.862 42.862

Ostali finančni odhodki iz finančnih obveznosti* 41.231 33.446 0

Obresti presežka omrežnin in stanja na ločenem 
računu (EZ)

1.344.877 753.852 753.852

Obresti iz naslova pravic do uporabe sredstev 16.262 0 0

Ostali finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.384 2.553 2.553

Skupaj finančni odhodki 3.163.732 2.130.521 2.097.075

FINANČNI IZID -3.032.614 -2.019.244 -1.985.798

* popravek pomembne napake v višini 33.446 EUR

DRUGI POSLOVNI ODHODKI (21)

Drugi poslovni odhodki  
v EUR 2019 2018

Dolgoročne rezervacije 0 1.029

Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča 179.676 188.366

Odškodnine ob posekih tras 255.298 457.147

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 109.854 99.112

Nagrade dijakom in študentom na praksi in štipendije 6.980 5.311

Drugi stroški poslovanja 56.219 42.608

Skupaj 608.027 793.573

Na dan 1. 1. 2019 so bile na podlagi sprememb SRS, vključene med opredmetena osnovna sredstva najemni-

ne – pravice do uporabe sredstev. V tabeli prikazujemo celotne stroške leta 2019 iz pravic do uporabe sredstev 

in najemnin.

Amortizacija pravic do uporabe sredstev in najemnine  
v EUR 2019

Amortizacija pravice do uporabe nepremičnin 69.787

Amortizacija pravice do uporabe opreme 44.625

Odhodki za obresti za obveznosti iz najema 16.262

Stroški najema v zvezi s kratkoročnimi najemi 14.074

Stroški najema v zvezi z najemi sredstev majhne vrednosti 44.298

Skupaj 189.046
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ČISTI POSLOVNI IZID (24)

Čisti poslovni izid   
v EUR

Prihodki 
2019

Odhodki 
2019

Razlika  
2019

2018 
popravljeno

Poslovni izid iz poslovanja 170.068.507 151.030.469 19.038.039 17.651.930

Finančni izid 131.118 3.163.732 -3.032.614 -2.019.244

Izid drugih prihodkov in odhodkov 179.305 144.133 35.172 -12.729

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 0 0 16.040.597 15.699.791

Odloženi davki 1.295.398 0 1.295.398 852.885

Skupaj čisti poslovni izid 171.674.329 154.338.334 17.335.995 16.472.842

Zmanjšanje prihodkov v višini 60.794 EUR se nanaša na izvzem plačanih dividend Zavarovalnice Triglav in 

plačilo že odpisane terjatve.

Zmanjšanje odhodkov v višini 2.064.553 EUR predstavljajo nepriznani stroški po davčni zakonodaji, ki se v 

glavnini upoštevajo kot olajšava v istem davčnem obračunu, če je ugotovljena davčna osnova (npr. donacije, 

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene).

Povečanje odhodkov v višini 246.154 EUR se v glavnini nanaša na pretekle nepriznane rezervacije za obve-

znosti jubilejnih nagrad in na 50-odstotno izločitev amortizacije stroškov razgradnje.

Družba je v davčnem obračunu za leto 2019 spremenila davčno osnovo v višini 5.031.331 EUR, in sicer:

• zmanjšanje za omrežninske presežke iz popravljalnega ukrepa Računskega sodišča v višini 2.873.160 EUR, 

kar predstavlja eno šestino celotne vrednosti oz. letni znesek, ki ga mora družba v skladu z odločbo AE pre-

našati med prihodke,

• zmanjšanje za črpanje rezervacije iz naložb v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivo-

sti pred letom 2010 za višino obračunane letne amortizacije v višini 683.545 EUR,

DAVKI (23)

Družba je davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o davku na dodano 

vrednost. 

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb se davek za leto 2019 plačuje po stopnji 19 odstotkov 

od ugotovljene davčne osnove v davčnem obračunu družbe. Družba je v letu 2019 ugotovljeno davčno osno-

vo znižala z uveljavljanjem davčnih olajšav in pokrivanjem davčne izgube preteklih let.

Spremembe v davčnem obračunu, ki vplivajo na izračun davčne osnove, so prikazane v spodnji tabeli:

Odhodek za davek  
v EUR 2019 2018

Dobiček pred davki 16.040.597 15.699.791

Zmanjšanje prihodkov -60.794 -60.690

Zmanjšanje odhodkov 2.064.553 2.009.850

Povečanje odhodkov -246.154 -135.486

Spremembe davčne osnove -5.031.331 -3.959.868

Olajšave -12.766.872 -13.553.597

Pokrivanje davčne izgube preteklih let -4.444.765 -6.776.799

Davčna osnova 0 0

Davčna stopnja 19% 19%

Efektivna davčna stopnja 0 0

• zmanjšanje za obračunano amortizacijo od povečane nabavne vrednosti za stroške razgradnje energetskih 

transformatorjev, ki je upoštevana v prenesenem poslovnem izidu (popravek napake preteklih let) za 50 

odstotkov zneska v višini 1.128.916 EUR,

• zmanjšanje za že obdavčene rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 352.735 EUR,

• povečanje v višini 7.026 EUR v drugih postavkah.

V letu 2019 je družba črpala ostanek prenesene davčne izgube iz leta 2017 v višini 4.444.765 EUR.

Družba ima zaradi intenzivnega investiranja nekoriščene davčne olajšave, ki jih bo koristila v prihodnjih petih 

letih, in iz tega naslova oblikovane odložene terjatve za davek v višini 5.781.201 EUR.
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Razkritja k izkazu denarnih tokov

Družba pripravlja izkaz denarnih tokov po posredni metodi, zato v vrednostih ni vključen davek na dodano 

vrednost. 

Družba je imela na začetku leta 2019 na razpolago 21.160.360 EUR denarnih sredstev.

V letu 2019 je iz poslovanja ustvarila 57.292.708 EUR denarnih sredstev in iz naložbenja 15.836.672 EUR, kar 

pomeni skupaj 73.129.380 EUR prostih denarnih sredstev.

Z njimi je financirala:

• nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 54.994.264 EUR;

• izplačala lastniku delež v dobičku v višini 9.000.000 EUR;

• odplačala del glavnice dolgoročnih posojil in obresti dolgoročnih posojil v skupni vrednosti 6.079.187 EUR,

kar skupaj pomeni za 70.073.450 EUR izdatkov. V letu 2019 je ustvarila za 3.055.929 EUR pozitivnega denar-

nega toka, stanje denarnih sredstev konec leta 2019 znaša 24.216.289 EUR

DENARNI TOKOVI  
v EUR 2019 2018

Prebitek prejemkov pri poslovanju 57.292.707 43.223.154

Prejemki pri naložbenju 15.836.672 701.289

Skupaj prejemki 73.129.380 43.924.443

Izdatki pri naložbenju -54.994.264 -61.644.310

Prebitek izdatkov pri financiranju -15.079.187 10.886.437

Denarni izid v obdobju 3.055.929 -6.833.430

Stanje na začetku leta 21.160.360 27.993.790

Stanje na koncu leta 24.216.289 21.160.360

Posli s povezanimi osebami

POSLI S POVEZANIMI DRUŽBAMI 

Skladno s četrtim odstavkom 110. člen EZ-1 družba ELES kot elektroenergetska družba razkriva posle, opra-

vljene s povezanimi družbami. Povezane družbe so:

• odvisni družbi Talum (86,25-odstotni lastniški delež) in Stelkom (56,27-odstotni lastniški delež);

• skupaj obvladovana družba BSP (50-odstotni lastniški delež) in

• pridružena družba Eldom (25-odstotni lastniški delež).

BILANCA STANJA  v EUR TALUM STELKOM BSP* ELDOM SKUPAJ

DOLGOROČNA SREDSTVA

Dolgoročne finančne naložbe 90.128.776 495.020 1.900.000 50.000 92.573.796

Delnice in deleži v povezanih 
družbah

90.128.776 495.020 1.900.000 50.000 92.573.796

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročne finančne 
naložbe

0 0 0 0 0

Kratkoročne poslovne 
terjatve

261.685 963.242 44.617 0 1.269.544

Kratkoročne poslovne terjatve 
do povezanih družb

261.685 963.242 44.617 0 1.269.544

1. Terjatve do kupcev 261.685 961.268 44.617 0 1.267.570

2. Terjatve za obresti 0 1.974 0 0 1.974

SKUPAJ KRATKOROČNA 
SREDSTVA

261.685 963.242 44.617 0 1.269.544

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne poslovne 
obveznosti

119.912 3.992 299.590 4.018 427.512

Kratkoročne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev

119.912 3.992 299.590 4.018 427.512

SKUPAJ 119.912 3.992 299.590 4.018 427.512

* dodatno razkritje pri pogojnih obveznostih

Stanje sredstev in obveznosti s povezanimi družbami na 31. 12. 2019
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Dolgoročna sredstva 

Pri povezanih družbah se lastniški deleži v letu 2019 niso spremenili.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

Talum: Poslovne terjatve v višini 261.685 EUR se nanašajo na nezapadle terjatve na dan 31. 12. 2019 na 

podlagi pogodbe o uporabi prenosnega sistema za leto 2019.

Stelkom: Poslovne terjatve v višini 963.242 EUR izhajajo iz pogodbe o poslovnem sodelovanju pri trženju 

informacijsko telekomunikacijskih storitev z dne 18. 5. 2004, aneksov k navedeni pogodbi (Aneks št. 1/2009 

z dne 23. 10. 2009, Aneks št. 2/2011 z dne 30. 3. 2011, Aneks št. 3/2014 z dne 6. 11. 2014), iz sporazuma o 

ravni storitev z dne 16. 8. 2010, dogovora ELES – Stelkom z dne 1. 8. 2013 in z dne 28. 9. 2016. Pogodba je 

večpartitna, sklenjena med družbo Stelkom, družbo ELES, HSE in drugimi elektroenergetskimi distribucijskimi 

družbami. Gre za storitve oddajanja vodov in druge telekomunikacijske opreme v najem, in sicer tistih, pri 

katerih je delež kapacitet družbe večji, kot jih družba potrebuje za izvajanje osnovne dejavnosti.

BSP: Poslovne terjatve in obveznosti se nanašajo na posle trgovanja na dnevnem in izravnalnem trgu. Na 

izravnalnem trgu družba kupuje in prodaja električno energijo, namenjeno izravnavi elektroenergetskega sis-

tema. Za navedene posle ima družba z BSP sklenjene medsebojne pogodbe, v katerih so definirani vsebina in 

pogoji trgovanja.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

TALUM: Poslovne obveznosti izhajajo iz pogodbe o dostopu do prenosnega sistema za končne odjemalce 

operaterja ZDS Talum in elektroenergetske objekte ZDS, priključene na prenosni sistem.

STELKOM: Poslovne obveznosti so opredeljene v pogodbah o najemu in namestitvi telekomunikacijske opre-

me.

BSP: Poslovne terjatve in obveznosti se nanašajo na posle trgovanja na dnevnem in izravnalnem trgu. Na 

izravnalnem trgu družba kupuje in prodaja električno energijo, namenjeno izravnavi elektroenergetskega sis-

tema. Za navedene posle ima družba z BSP sklenjene medsebojne pogodbe, v katerih so definirani vsebina in 

pogoji trgovanja.

ELDOM: Obveznosti izhajajo iz pogodbe številka 886/2002 – Pogodba o prevzemu delavcev in o opravljanju 

storitve v enotah Maribor, Nova Gorica, Podlog, Divača in Kleče ter iz pogodbe številka 854/2002 – Pogodba 

o upravljanju, vzdrževanju in gospodarjenju apartmaja št. 10 Beli križ–Portorož.

Prihodki in odhodki s povezanimi osebami

Talum: Prihodki v višini 2.676.109 EUR se nanašajo na omrežnino za prenosni sistem, stroški v višini 808.854 

EUR se nanašajo na plačilo za čezmerno jalovo energijo, v skladu s sporazumom o koordiniranem obratovanju 

kompenzacijskih naprav v Talum.

Stelkom: Prihodki v višini 1.230.758 EUR izhajajo iz pogodbe za oddajanje telekomunikacijskih vodov (optič-

nih vlaken) in druge telekomunikacijske opreme v najem ter stroški v višini 20.892 EUR prav tako iz pogodb o 

najemu telekomunikacijskih vodov.

BSP: Vse transakcije prihodkov v višini 1.981.424 EUR in odhodkov v višini 11.447.018 EUR se nanašajo na 

nakup in prodajo električne energije za izravnavo sistema in pokrivanje izgub v prenosnem sistemu.

ELDOM: Stroški vzdrževanja izhajajo iz pogodbe številka 886/2002 – Pogodba o prevzemu delavcev in o 

opravljanju storitve v enotah Maribor, Nova Gorica, Podlog, Divača in Kleče ter iz pogodbe številka 854/2002 

– Pogodba o upravljanju, vzdrževanju in gospodarjenju apartmaja št. 10 Beli križ–Portorož.

IZKAZ POSLOVNEGA  
IZIDA v EUR TALUM STELKOM BSP ELDOM SKUPAJ

PRIHODKI

Prihodki prenosa električne 
energije

2.676.109 0 1.981.424 0 4.657.533

Prihodki od prodaje storitev 
dejavnosti

0 1.230.758 0 0 1.230.758

Prihodki od obresti 0 14.255 6 0 14.261

SKUPAJ 2.676.109 1.245.014 1.981.430 0 5.902.552

ODHODKI

Odhodki in stroški iz naslova 
električne energije

808.854 0 11.447.018 0 12.255.872

Stroški vzdrževanja 0 20.892 0 203.612 224.504

Finančni odhodki 0 0 0 0 0

SKUPAJ 808.854 20.892 11.447.018 203.612 12.480.376

Transakcije s povezanimi družbami v letu 2019
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Posli z upravo, nadzornim svetom in zaposlenimi, za katere ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe

Prejemki direktorja družbe in zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vključujejo:

• bruto plačo, prikazano v napovedi za dohodnino;

• druge prejemke (poleg plače), prav tako prikazane v napovedi za dohodnino;

• premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (samo za direktorja družbe).

Prejemki članov nadzornega sveta vsebujejo bruto sejnine vseh članov s potnimi stroški za opravljanje funkci-

je v nadzornem svetu in komisiji nadzornega sveta.

Družba do direktorja družbe, članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta družba nima 

terjatev iz danih predujmov, poroštev in posojil.

Prejemki uprave v letu 2019

V tabeli so navedeni prejemki direktorja družbe v letu 2019.

Prejemki članov nadzornega sveta in uprave  
v EUR 2019

Član uprave 134.176

Zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 6.308.397

Člani nadzornega sveta 58.158

Skupaj 6.500.731
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Aleksander 
Mervar

bruto 103.797 15.987 1.912 0 0 2.819 9.661 134.176

neto 52.921 7.960 1.830 0 0 0 0 62.712

Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2019
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Zunanji člani:

mag.  
Alenka Plut

bruto 4 825 0 0 1.125 0 0 0 1.950

neto 600 0 818 0 0 0 1.418

Andrej Prebil
bruto 7 2.035 0 0 3.000 0 0 0 5.035

neto 1.480 0 2.182 0 0 0 3.662

dr. Janja Hojnik
bruto 10 2.805 10 1.540 3.550 1.406 0 0 0 9.301

neto 2.040 1.120 2.582 1.023 0 0 0 6.765

Milan Krajnik
bruto 12 3.080 10 2.420 3.840 1.959 0 0 0 11.299

neto 2.240 1.760 2.793 1.425 0 0 0 8.218

mag. Matevž 
Marc

bruto 12 3.080 17 3.740 3.600 0 0 0 10.420

neto 2.240 2.720 2.618 0 0 0 7.578

Darinka Virant
bruto 0 0 10 2.420 1.440 172 0 0 0 4.032

neto 0 1.760 1.047 125 0 0 0 2.932

Notranji člani:

Andrej 
Semprimožnik

bruto 11 3.080 6 1.320 3.000 0 0 0 7.400

neto 2.240 960 2.182 0 0 0 5.382

Simon Volk
bruto 12 3.080 7 1.320 3.000 0 0 0 7.400

neto 2.240 960 2.182 0 0 0 5.382

Bogdan Trop
bruto 0 0 7 1.320 0 0 0 0 1.320

neto 0 960 0 0 0 0 960

Skupaj
bruto 17.985 14.080 22.555 3.538 0 0 0 58.158

neto 13.080 10.240 16.404 2.573 0 0 0 42.298
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Posli z družbami v večinski lasti Republike Slovenije

Družba je v 100-odstotni lasti RS in z Vlado Republike Slovenije ni imela poslov.

V spodnji tabeli so prikazani posli z družbami, v katerih ima RS oziroma SDH več kot 50-odstotni lastniški delež 

in so v skladu s kriterijem višine prihodkov oziroma odhodkov ali investicij (500.000 EUR) z družbo v posame-

znem letu pomembni.

Družbe v večinski lasti države po 
sektorjih   
v EUR

Odprte 
terjatve  
na dan  

31. 12. 2019

Odprte 
obveznosti 

na dan  
31. 12. 2019

Odhodki in 
investicije v 

letu 2019
Prihodki v 
letu 2019

SODO, d.o.o. 9.033.252 0 0 88.985.923

GEN Energija, d.o.o. 4.000 2.043.201 20.307.367 458.825

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. 711.577 2.558.041 23.920.906 4.007.189

Telekom, d.d. 0 72.956 2.440.072 68.759

PETROL d.d., Ljubljana 0 96.660 961.356 0

Elektro Ljubljana d.d. 0 0 1.794.659 0

Energetika 9.748.829 4.770.858 49.424.359 93.520.696

Zavarovalnica Triglav, d.d. 0 4.761 1.253.924 81.954

Zavarovalništvo 0 4.761 1.253.924 81.954

Finančna tveganja

KREDITNO TVEGANJE

V poslovnem okolju je družba izpostavljena kreditnemu tveganju zaradi nevarnosti, da za svoje storitve ali 

izdelke ne prejme pravočasnega plačila ali pa ga sploh ne prejme. 

Za obvladovanje tovrstnih tveganj se sprotno spremlja gibanje terjatev in v primeru zamud redno opominja 

kupce. Če kupci kljub temu ne poravnajo svojih obveznosti, sledi postopek izvršbe. 

Drug mehanizem, s katerim se v družbi želi zaščiti pred tveganjem neplačila oziroma neizpolnitve pogodbenih 

obveznosti, temelji na zavarovanju čim večjega deleža terjatev in ažurnem spremljanju finančnega stanja 

poslovnih partnerjev.

Glede na glavno dejavnost družbe, ta  večino terjatev do kupcev v Sloveniji izkazuje do družbe SODO (omre-

žnina), v tujini pa do družbe JAO (čezmejne prenosne zmogljivosti – dnevne, mesečne in letne avkcije) in do 

drugih sistemskih operaterjev v Evropi (mehanizem ITC). 

V spodnji tabeli je prikazano stanje posameznih postavk sredstev družbe na dan 31. 12. 2019, v nadaljevanju 

pa je za te postavke opisano upravljanje kreditnega tveganja.

Druge kratkoročne finančne naložbe predstavljajo dani depoziti poslovnim bankam. Naložbe, zaradi narave 

posla, niso zavarovane. Pri sklepanju depozitnih poslov družba upošteva kriterij razpršenosti, varnosti in do-

nosnosti.

Pri terjatvah do kupcev prevladujejo kupci iz naslova storitev dostopa in uporabe prenosnega sistema. Z nji-

mi so sklenjene ustrezne pogodbe, v katerih so opredeljeni tudi instrumenti zavarovanja, v primerih, ko je to 

možno. Nekateri kupci so tudi dobavitelji družbe ELES in v teh primerih terjatve niso zavarovane. 

V primeru zamude plačila se kupcem zaračunajo zamudne obresti, dogovorjene s pogodbo oziroma v skladu 

z zakonodajo. 

V letu 2019 ni bilo na novo oblikovanih niti odpravljenih oziroma dokončno odpisanih dvomljivih terjatev do 

kupcev, plačana je bila dvomljiva terjatev v višini 112 EUR.

Druge kratkoročne poslovne terjatve so terjatve iz naslova davkov in do drugih institucij ter ne predstavljajo 

večjih tveganj izterjave.

Postavka  
v EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Druge kratkoročne finančne naložbe  20.000.000    35.000.000   

Terjatve do družb v skupini  1.224.927    1.101.757   

Terjatve do kupcev  13.130.597    16.619.955   

Druge kratkoročne poslovne terjatve  2.885.970    2.389.266   

Denarna sredstva  24.216.289    21.160.360   

Skupaj  61.457.783    76.271.338   
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Na dan 31. 12. 2019 so zavarovane terjatve znašale 76,9 odstotka vseh terjatev do kupcev. Delež zavarovanih 

terjatev je precej večji, kot je bil na dan 31. 12. 2018, saj so v družbi ELES od družbe SODO, ki je največji kupec 

družbe ELES,  za leto 2019 kot zavarovanje prejeli bianco menice. Od podjetij v skupini so zavarovane terjatve 

družbe Talum d.d.,  in tudi terjatve do družbe Stelkom.

Pri terjatvah do kupcev na domačem trgu znašajo terjatve do kupca SODO 9.033.252 EU, terjatev do družbe 

Borzen 390.754 EUR (družba, kot operater trga, izvaja obračun finančnih terjatev in obveznosti udeležencev 

finančne poravnave ter ima ustrezna finančna kritja udeležencev finančne poravnave, v skladu s Pravili za 

delovanje trga z elektriko) ter do Holdinga slovenske elektrarne v višini 711.410 EUR (ki je tudi naš dobavitelj), 

ostalo so terjatve manjših vrednosti.

Terjatve na tujem trgu so terjatve do družbe JAO v višini 804.736 EUR (avkcijska hiša ima svoje terjatve do 

udeležencev avkcij zavarovane), ostalo so terjatve do kupcev iz mehanizma ITC 1.525.257 EUR (terjatev 

nastane po uskladitvi podatkov med TSO, kar pomeni soglašanje posameznega TSO s finančno poravnavo). 

Vse zapadle terjatve do 90 dni so bile do priprave tega poročila poravnane. Del zapadlih terjatev do družb v 

skupini, starejših od 90 dni, je bil prav tako poravnan, za zapadle terjatve na 90 dni do drugih kupcev, pa gre 

za pogodbeno kazen, za katero je dogovorjeno, da se bo kompenzirala z zadnjo situacijo dobavitelja.

Tudi v času epidemije COVID-19 so kupci redno plačevali svoje obveznosti in za zdaj ni znakov, da bi se to 

spremenilo. So se pa terjatve do družbe SODO za obdobje treh mesecev (od vključno marca 2020 do maja 

2020) znižale, zaradi izrednega ukrepa, vezanega na interventno zakonodajo sprejeto v začetku epidemije 

COVID-19. Podrobneje je to razkrito v poglavju Dogodki po datumu bilance stanja.

Kreditno tveganje je v družbi obvladovano glede na navedena dejstva.

Kratkoročne terjatve do kupcev  
v EUR 31. 12. 2019 Zavarovano Nezavarovano

Podjetja v skupini 1.224.927 261.685 963.242

Terjatve do kupcev – doma 10.800.604 10.777.622 22.982

Terjatve do kupcev – tujina 2.329.993 0 2.329.993

Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev 14.355.524 11.039.307 3.316.217

Odstotek zavarovanja kratkoročnih terjatev 100,00 % 76,90 % 23,10 %

Kratkoročne terjatve do kupcev  
v EUR 31. 12. 2018 Zavarovano Nezavarovano

Podjetja v skupini 1.101.757 325.152 776.605

Terjatve do kupcev – doma 11.719.298 1.427.167 10.292.131

Terjatve do kupcev – tujina 4.900.657 0 4.900.657

Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev 17.721.712 1.752.319 15.969.393

Odstotek zavarovanja kratkoročnih terjatev 100,00 % 9,89 % 90,11 %

LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
Za obvladovanje likvidnostnega tveganja je ključen nadzor nad denarnim tokom. V družbi na podlagi pro-
jekcij denarnega toka redno spremljajo plačilno sposobnost. Prilive in odlive spremljajo na dnevni, tedenski, 
mesečni in letni ravni. 

Presežke denarnih sredstev plasirajo v obliki kratkoročnih depozitov pri bankah. Za kritje morebitnih primanj-
kljajev denarnih sredstev lahko, glede na dobro bonitetno stanje družbe, pridobijo kratkoročne premostitvene 
kredite pri domačih poslovnih bankah.

Z namenom uravnavanja in stabilizacije denarnih tokov, so v mesecu maju 2020 podpisali pogodbo o črpa-
nju kratkoročnega (revolving) posojila. Dejstvo je, da je družba s sprejetjem izrednega ukrepa Agencije za 
energijo zaradi epidemije COVID-19 v obdobju marec–maj 2020, prejela neto za približno 9 milijonov EUR 
manj priliva iz poslovanja (razkrito v poglavju Dogodki po datumu bilance stanja). Zaradi manjšega odjema 
električne energije iz prenosnega omrežja zaradi upočasnjenega delovanja gospodarstva tako doma kot v 
tujini, bodo nižji prihodki iz omrežnine in iz avkcij za prihodke iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih 
zmogljivosti. Dinamika črpanja posojila se bodo prilagodili dejanskim potrebam.

Družba je sposobna v vsakem trenutku izpolniti dospele obveznosti ter je med poslovnimi partnerji znana po 
plačilni disciplini in stabilnih denarnih tokovih. Dobavitelji družbe, za energijo in tudi za osnovna in obratna 
sredstva, niso zahtevali finančnih zavarovanj.

V letu 2019 družba ni imela kratkoročnih posojil. Vse obveznosti so bile poravnane redno in v dogovorjenih 
rokih.

Terjatve na dan  
31. 12. 2019   
v EUR Nezapadle Skupaj

do  
90 dni

od 91 do  
180 dni

od 181 do 
365 dni

nad eno 
leto

Kratkoročne poslovne 
terjatve do družb v skupini

775.816 206.946 242.165 0 0 1.224.927

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

12.940.285 77.961 112.351 0 0 13.130.597

Kratkoročne poslovne 
terjatve do drugih

2.885.970 0 0 0 0 2.885.970

Skupaj terjatve 16.602.071 284.907 354.516 0 0 17.241.494

Terjatve na dan  
31. 12. 2018   
v EUR Nezapadle Skupaj

do  
90 dni

od 91 do  
180 dni

od 181 do 
365 dni

nad eno 
leto

Kratkoročne poslovne 
terjatve do družb v skupini

870.724 231.033 0 0 0 1.101.757

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

16.383.472 235.393 0 1.090 0 16.619.955

Kratkoročne poslovne 
terjatve do drugih

2.389.266 0 0 0 0 2.389.266

Skupaj terjatve 19.643.462 466.426 0 1.090 0 20.110.978

Zapadlost

Zapadlost
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Bilančna postavka   
v EUR

 
Knjigovodska 

vrednost na 
31. 12. 2019 

 Pogodbeni 
denarni 

tokovi 

Zapadlost

 nad 5 let 
po datumu 

bilance 
stanja 

 do 2 leti 
po datumu 

bilance 
stanja 

 3–5 let po 
datumu 
bilance 
stanja 

Prejeto posojilo EIB*  44.800.000    45.732.082    5.851.394    8.985.712    30.894.976   

Prejeto posojilo UniCredit*  28.333.333    29.033.119    6.831.801    10.380.002    11.821.316   

Izvedeni finančni 
instrumenti*

 2.631.307    2.641.487    1.978.518    471.200    191.769   

Obveznosti iz pravic do 
uporabe sredstev

 999.150    1.081.243    253.935    363.622    463.686   

Obveznosti na podlagi 
predujmov

 140.355    140.355    140.355   0 0 

Obveznosti do družb v 
skupini

 123.903    123.903    123.903   0 0 

Obveznosti do dobaviteljev  22.757.708    22.757.708    22.757.708   0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti

 4.828.540    4.828.540    4.828.540   0 0 

Skupaj  104.614.297   106.338.438    42.766.154    20.200.536    43.371.747   

* Pogodbeni denarni tokovi za posojila in izvedene finančne instrumente vsebujejo oceno predvidenih obresti. 
 Ocena je narejena na podlagi dolgoročnih projekcij gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR.

Bilančna postavka   
v EUR

 
Knjigovodska 

vrednost na 
31. 12. 2018 

 Pogodbeni 
denarni 

tokovi 

Zapadlost

 nad 5 let 
po datumu 

bilance 
stanja 

 do 2 leti 
po datumu 

bilance 
stanja 

 3–5 let po 
datumu 
bilance 
stanja 

Prejeto posojilo EIB  47.600.000    48.015.324    5.675.118    8.501.446    33.838.761   

Prejeto posojilo UniCredit  30.000.000    30.988.722    5.371.132    10.394.666    15.222.923   

Izvedeni finančni 
instrumenti

 3.381.867    6.490.089    3.002.900    1.743.102    1.744.088   

Obveznosti na podlagi 
predujmov

 237.653    237.653    237.653   0 0 

Obveznosti do družb v 
skupini

 29.630    29.630    29.630   0 0 

Obveznosti do dobaviteljev  20.103.582    20.103.582    20.103.582   0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti

 4.461.574    4.461.574    4.461.574   0 0 

Skupaj  105.814.306   110.326.574    38.881.589    20.639.214    50.805.771   

OBRESTNO TVEGANJE

Za ustrezno obvladovanje obrestnega tveganja je nujno dobro poznavanje situacije na finančnih trgih. Re-

dna spremljava bančnih napovedi gibanja obrestnih mer, medletne interne analize in redna komunikacija z 

domačimi in tujimi finančnimi institucijami dajejo dobro osnovo za sprejemanje odločitev, s katerimi v družbi 

ELES obrestno tveganje zmanjšujejo na sprejemljivo raven ter s tem bistveno vplivajo tudi na stabilnost de-

narnega toka in poslovni izid družbe. 

Obvladovanje obrestnega tveganja se v  družbi odraža na dva načina, odvisno od tega, ali gre za morebitne 

presežke denarnih sredstev ali potrebo po dolžniških virih financiranja. 

V primeru morebitnih viškov denarnih sredstev že na podlagi projekcije denarnih tokov se izvede poizvedo-

vanje pri domačih poslovnih bankah in na podlagi tega izbere najboljša možna opcija. Poleg višine obrestne 

mere se pri vezavah upoštevata še dva kriterija, in sicer kriterij razpršenosti in kriterij varnosti naložb. 

Obvladovanje obrestnega tveganja je zelo pomembno tudi v primeru dolžniških virov financiranja. Največji 

faktor tveganja so dolgoročni posojilni posli,  sklenjeni po variabilni obrestni meri. 

Od konca prvega četrtletja  2020 ima družba v svojem portfelju tri dolgoročna posojila. Za dve dolgoročni po-

sojili (eno iz leta 2010 in drugo iz leta 2016), so se že v preteklih letih zaradi nepredvidljivih razmer na finanč-

nem trgu odločili za uporabo instrumentov ščitenja obrestnih mer (obrestne zamenjave in obrestne ovratni-

ce). Za novo dolgoročno posojilo, za katerega je bila kreditna pogodba sklenjena v marcu 2020 (podrobneje 

razkrito v poglavju Dogodki po datumu bilance stanja), pa so v fazi analiziranja in preverjanja vpliva trenutne 

krize na dolgoročne projekcije gibanja obrestnih mer.

Obrestno tveganje družbe ELES je bilo v letu 2019 v celoti obvladovano. 

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri  
v EUR  31. 12. 2019  31. 12. 2018 

Finančna sredstva  20.000.000    35.000.000   

Finančne obveznosti  -      -     

Skupaj  20.000.000    35.000.000   

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri  73.133.333    77.600.000   

Finančna sredstva  -      -     

Finančne obveznosti  73.133.333    77.600.000   

Skupaj  73.133.333    77.600.000   
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VALUTNO TVEGANJE
Valutno tveganje pomeni nevarnost pred finančno izgubo zaradi sprememb vrednosti deviznih tečajev. Ker 
družba posluje s kupci in dobavitelji z območja EUR, temu tveganju ni izpostavljena. Delež dobaviteljev zunaj 
območja EU je zanemarljiv.

Finančni instrumenti po 
variabilni obrestni meri  
v EUR

Čisti poslovni izid 2019 Čisti poslovni izid 2018

 Zmanjšanje 
za 100 b. t. 

 Povečanje za 
100 b. t. 

 Zmanjšanje 
za 100 b. t. 

 Povečanje za 
100 b. t. 

Instrumenti po variabilni obrestni 
meri

616.994 -608.333 331.022 -330.691 

Obresti za dolgoročno posojilo -151.369 858.797 -84.980 566.534 

Skupaj 465.625 250.464 246.043 235.843 

V spodnji tabeli je prikazan vpliv sprememb obrestnih mer na poslovni izid družbe.

Računovodski izkazi po dejavnostih

SPLOŠNO
Neregulirane dejavnosti, ki jih družba izvaja, so naslednje:

• počitniška dejavnost (dejavnost 1);

• upravljanje dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže (dejavnost 2);

• oddajanje stanovanj in poslovnih prostorov v najem (dejavnost 3);

• izdajanje revije Naš Stik (dejavnost 4);

• trženje telekomunikacijskih (TK) storitev (dejavnost 5);

• raziskovalni projekti EU (dejavnost 6).

Evidentiranje ločenih dejavnostih je urejeno v internem pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, stro-
škov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev posameznih nereguliranih dejavnosti.

PODLAGE IN SODILA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV PO DEJAVNOSTIH
Prihodki od prodaje so osnova za določitev posameznih dejavnosti. Na regulirano dejavnost se nanašajo 
prihodki od prodaje, ki jih ureja EZ-1, drugi prihodki od prodaje so neregulirani in ustvarjeni od drugih tržnih 
dejavnosti, s katerimi se družba ukvarja. Na regulirano in neregulirane dejavnosti se ustrezno razporejajo tudi 
stroški in odhodki ter sredstva in obveznosti do njihovih virov. 

Kriteriji za izdelavo ločenih izkazov poslovnega izida in bilance stanja za neregulirane dejavnosti so: 

• prihodki posameznih dejavnosti se zajemajo na ločenih kontih prihodkov po njihovi vsebini;

• stroški, odhodki, sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki jih je mogoče neposredno pripisati dejavnosti, 
se evidentirajo na posameznih ločenih kontih oziroma stroškovnih nosilcih (SN), projekti EU pa na šifrah 
projektov. Za postavke, ki jih ni mogoče neposredno pripisati, so izdelana ustrezna sodila.

Sodila za ločeno evidentiranje stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev na neregulirane 
dejavnosti se uporabljajo v primerih, kjer ni mogoče neposredno razvrščanje na podlagi posameznih knjigo-
vodskih listin oziroma podatkov na posameznih kontih ali stroškovnih nosilcih. 

Sodila so naslednja:

Sodilo 1: Stroški dela za dejavnosti 1, 3 in 4

Zajema se delež delovnega časa, ki ga posamezni zaposleni porabijo na določeni neregulirani dejavnosti, na 
podlagi tega se izračunajo dejanski stroški dela posamezne dejavnosti na podlagi obračunanih plač.

Sodilo 2: Stroški dela za dejavnost 5

Povprečna letna plača dveh zaposlenih v službi, kjer se dejavnost izvaja (masa plač v službi/število zaposlenih 
v službi). V dveh povprečnih letnih plačah so zajeti vsi stroški dela, ki se nanašajo na dejavnost 5.

Sodilo 3: Posredni stroški materiala, storitev, amortizacije in dela celotne družbe, ki se nanašajo na 
dejavnost 5

Za izračun se uporablja razmerje med neposrednimi stroški dejavnosti 5 in neposrednimi stroški celotne druž-
be. Iz dobljenega razmerja se izračuna delež pripadajočih splošnih stroškov celotne družbe, ki se nanaša na 
dejavnost 5. Za izračun se uporablja standardni prikaz stroškov celotne družbe, razdeljenih na funkcionalne 
skupine (proizvodnja, prodaja in uprava). Neposredni stroški telekomunikacij (material in storitve + amorti-
zacija + delo) / stroški proizvodnje in prodaje. Z dobljenim odstotkom se množijo  stroški uprave. Dobljeni 
znesek porazdelimo po naravnih vrstah stroškov v okviru dejavnosti 5 sorazmerno glede na delež neposrednih 
stroškov materiala in storitev, amortizacije in dela. 

Sodilo 4: Neposredni stroški materiala, storitev in amortizacije osnovnih sredstev za opravljanje 
dejavnosti 5

Osnova za izračun je delež rabe posameznega osnovnega sredstva, ki se uporablja tudi za opravljanje teleko-
munikacijske dejavnosti. Na podlagi deležev se izračuna višina amortizacije, materiala in storitev, ki se nana-
šajo na dejavnost 5. Osnovo predstavlja višina omenjenih stroškov, evidentiranih na naslednjih SN oziroma 
produktih telekomunikacijskega trženja: 

 

Deleži se po potrebi glede na dejansko realizacijo določijo za vsako poslovno leto posebej na koncu poslovne-
ga leta in se obračunajo v letnih računovodskih izkazih. 

V bilanci stanja so vključene tudi terjatve oziroma obveznosti med posameznimi dejavnostmi, ki se nanašajo 
na medsebojna financiranja sredstev oziroma izgub.

Za dejavnost 6 (projekti EU) ni sodil za razporejanje, vsi prihodki, stroški in odhodki se evidentirajo neposred-
no z listino nastanka poslovnega dogodka oziroma stroški dela na podlagi opravljenih ur na projektih.

SN Vsebina produkta Sodilo  4 – delež trženja v %

40 TK prostori 2,00

41 Antenski stolpi 15,00

42 Optična vlakna 25,00

43 Neprekinjeno napajanje 48 V 2,70

44 Neprekinjeno napajanje 230 V 1,30

45 SDH omrežje 3,00

47 IP/MPLS omrežje 45,00
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Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.379 14.292 16.671

a.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
družb v skupini

14.255 0 14.255

b.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih

-11.877 14.292 2.415

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.814.736 0 1.814.736

b.  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 150.915 0 150.915

č.  Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti

1.663.820 0 1.663.820

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.348.293 704 1.348.997

b.  Finančni prihodki povprečnega stanja 
presežka

1.344.877 0 1.344.877

c.  Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti

3.415 704 4.119

FINANČNI IZID (+9+10+11-12-13-14) -3.106.884 74.271 -3.032.614

15. Drugi prihodki 179.305 0 179.305

16. Drugi odhodki 144.133 0 144.133

POSLOVNI IZID PRED DAVKI  
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)

15.871.583 169.014 16.040.597

18. Odloženi davki 1.295.398 0 1.295.398

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-
14+15-16-17-+18)

17.166.981 169.014 17.335.995

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO LOČENIH DEJAVNOSTIH ZA LETO 2019

Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

1 2 3(1+2)

1. Čisti prihodki od prodaje (a + b) 160.940.466 1.477.553 162.418.020

a.  na domačem trgu 124.156.933 1.477.553 125.634.487

b.  na tujem trgu 36.783.533 0 36.783.533

3. Usredstvene lastne storitve 3.812.752 0 3.812.752

4.
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)

3.004.925 832.811 3.837.736

POSLOVNI PRIHODKI (1+2+3+4) 167.758.143 2.310.364 170.068.507

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 85.117.350 549.529 85.666.880

a.  Nabavna vrednost prodanih blaga in 
 materiala ter stroški porabljenega materiala

35.551.356 7.149 35.558.505

b.  Stroški storitev 49.565.994 542.380 50.108.375

6. Stroški dela  (a + b + c + d) 32.545.023 1.099.629 33.644.652

a.  Stroški plač 24.343.676 822.523 25.166.199

b.  Stroški pokojninskih zavarovanj 3.288.031 111.096 3.399.127

c.  Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.782.152 60.215 1.842.367

d.  Drugi stroški dela 3.131.164 105.796 3.236.959

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 30.545.330 565.581 31.110.910

a.  Amortizacija 29.655.753 565.484 30.221.237

b.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

886.707 91 886.798

c.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih

2.870 5 2.875

8. Drugi poslovni odhodki 607.145 881 608.027

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  
(1+2+3+4-5-6-7-8)

18.943.295 94.743 19.038.039

9. Finančni prihodki iz deležev 0 60.683 60.683

c.  Finančni prihodki iz deležev v drugih 
družbah

0 60.683 60.683

10. Finančni prihodki iz danih posojil 53.765 0 53.765

b.  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 53.765 0 53.765
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Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

 B. Kratkoročna sredstva 62.811.976 1.162.554 63.974.530

 II. Zaloge  2.516.746 0 2.516.746

1. Material 2.516.746 0 2.516.746

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 20.000.000 0 20.000.000

2. Kratkoročna posojila 20.000.000 0 20.000.000

    a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0 0

    b) Kratkoročna posojila drugim 20.000.000 0 20.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 16.232.179 1.009.316 17.241.494

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
    skupini

261.685 963.242 1.224.927

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 13.114.080 16.517 13.130.597

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.856.414 29.556 2.885.970

V. Denarna sredstva 24.063.051 153.238 24.216.289

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.028.094 161.394 1.189.488

SKUPAJ SREDSTVA 722.423.781 98.871.525 723.715.501

BILANCA STANJA PO LOČENIH DEJAVNOSTIH NA DAN 31. 12. 2019

Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

SREDSTVA 1 2 3(1+2)

 A. Dolgoročna sredstva 658.583.711 97.547.577 658.551.483

 I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve

27.174.165 45.851 27.220.016

1. Dolgoročne premoženjske pravice 27.174.165 45.851 27.220.016

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0

 II. Opredmetena osnovna sredstva  524.385.258 5.863.166 530.248.424

1. Zemljišča in zgradbe 241.013.657 495.215 241.508.871

    a) Zemljišča 41.462.331 0 41.462.331

    b) Zgradbe 199.551.326 495.215 200.046.540

2. Oprema in sestavni deli 208.769.525 3.989.233 212.758.758

3. Druge naprave in oprema 458.025 145 458.169

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se  
     pridobivajo

74.144.051 1.378.574 75.522.625

    a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 
         in izdelavi

73.921.637 1.378.574 75.300.211

    b) Predujmi za pridobitev opredmetenih 
         osnovnih sredstev

222.414 0 222.414

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe in posojila 2.417.500 91.638.560 94.056.060

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.417.500 91.638.560 94.056.060

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 90.623.796 90.623.796

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 1.900.000 50.000 1.950.000

    c) Druge delnice in deleži 517.500 964.764 1.482.264

    č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 97.579.805 0 0

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v  
    skupini 

0 0 0

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0 0 0

3. Dolgoročne interne terjatve do neregulirane 
    dejavnosti

97.579.805 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 7.026.984 0 7.026.984
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Sredstva nereguliranih dejavnosti

Delež neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev nereguliranih dejavnosti znaša 0,6 od-

stotka sredstev družbe. V neregulirano dejavnost upravljanje dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže 

ter v dejavnost telekomunikacijskega trženja (lastniški delež v družbi Stelkom) uvršča družba dolgoročne fi-

nančne naložbe, ki obsegajo 97 odstotkov vseh dolgoročnih finančnih naložb družbe. Večji del te vsote se na-

naša na naložbo v odvisno družbo Talum. Med neregulirane dejavnosti se ne štejejo le naložbe, ki se nanašajo 

neposredno na dejavnost prenosa električne energije. Na 31. 12. 2019 so to naložbe v BSP, JAO in TSC NET.

Kratkoročna sredstva nereguliranih dejavnosti znašajo 1,8 odstotka vseh kratkoročnih sredstev družbe na dan 

31. 12. 2019.

Regulirana dejavnost izkazuje v bilanci stanja interno terjatev do neregulirane dejavnosti v višini  

97.579.805 EUR iz naslova financiranja dolgoročnih finančnih naložb in drugih sredstev ter pokrivanja 

obveznosti v preteklih letih v dejavnostih, ki so izkazovale izgube.

Viri sredstev nereguliranih dejavnosti

Postavka kapital nereguliranih dejavnosti znaša 0,21 odstotka celotnega kapitala družbe ter zajema poslovni 

rezultat leta 2019 v skupni višini 169.013 EUR in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednoti v 

višini 569.655 EUR. Vsi dobički iz preteklih let so bili izplačani lastniku, izgube pa so bile pokrite v okviru regu-

lirane dejavnosti in so izkazane med internimi obveznostmi do regulirane dejavnosti.

Neregulirane dejavnosti izkazujejo med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi, interne obveznosti do 

regulirane dejavnosti v višini 97.579.805 EUR, iz  financiranja dolgoročnih finančnih naložb (dejavnost 

upravljanja naložb in dejavnost telekomunikacijskega trženja) ter drugih sredstev iz pokrivanja preteklih 

izgub in drugih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne časovne razmejitve nereguliranih dejavnosti predstavljao 3,4 

odstotka vseh navedenih postavk družbe.

Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1 2 3(1+2)

A. Kapital 343.234.105 738.668 343.972.773

I. Vpoklicani kapital 177.469.516 0 177.469.516

1. Osnovni kapital 177.469.516 0 177.469.516

II. Kapitalske rezerve 140.266.261 0 140.266.261

III. Rezerve iz dobička 14.911.427 0 14.911.427

1. Zakonske rezerve 2.359.394 0 2.359.394

5. Druge rezerve iz dobička 12.552.033 0 12.552.033

IV.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-3.520.539 569.655 -2.950.884

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.107.440 169.013 14.276.453

B.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

273.600.549 0 273.600.549

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 7.641.781 0 7.641.781

2. Druge rezervacije 7.651.801 0 7.651.801

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 258.306.967 0 258.306.967

C. Dolgoročne obveznosti 68.317.056 97.743.325 68.480.577

I. Dolgoročne finančne obveznosti 68.312.755 29.897 68.342.653

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 64.818.232 0 64.818.232

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.494.524 29.897 3.524.421

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 4.301 97.579.805 4.301

2.Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi 
   predujmov

4.301 0 4.301

3.Interne obveznosti neregulirane dejavnosti do 
    regulirane dejavnosti

0 97.579.805 0

III. Odložene obveznosti za davek 0 133.623 133.623

Č. Kratkoročne obveznosti 36.192.441 74.899 36.267.341

II. Kratkoročne finančne obveznosti 8.414.554 6.583 8.421.137

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.315.101 0 8.315.101

4. Drugekratkoročne finančne obveznosti 99.453 6.583 106.036

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 27.777.887 68.316 27.846.203

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
    skupini

119.912 3.992 123.903

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.706.456 51.252 22.757.708

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
    predujmov

136.054 0 136.054

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.815.465 13.073 4.828.538

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  1.079.629 314.632 1.394.261

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 722.423.782 98.871.524 723.715.501
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Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

b. Izdatki pri naložbenju -51.902.457 -3.091.807 -54.994.264

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -15.540.263 -1.380 -15.541.642

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev

-36.362.194 -3.090.427 -39.452.621

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih 
naložb

0 0 0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih 
naložb

0 0 0

c.
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju 
(a+b)

-36.126.467 -3.031.124 -39.157.591

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

a. Prejemki pri financiranju 0 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih 
obveznosti

0 0 0

b. Izdatki pri financiranju -15.079.187 0 -15.079.187

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na 
financiranje

-1.612.519 0 -1.612.519

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih 
obveznosti

-4.466.667 0 -4.466.667

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v 
dobičku

-9.000.000 0 -9.000.000

c.
Prebitek prejemkov pri financiranju ali 
prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)

-15.079.187 0 -15.079.187

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 24.063.051 153.238 24.216.289

Denarni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) 3.264.804 -208.876 3.055.929

Začetno stanje denarnih sredstev 20.798.246 362.114 21.160.360

IZKAZ DENARNIH TOKOV PO LOČENIH DEJAVNOSTIH ZA LETO 2019

Postavka 
v EUR

Regulirana 
dejavnost

Neregulirane 
dejavnosti Skupaj ELES

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Postavke izkaza poslovnega izida 28.761.507 669.591 29.431.098

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in 
finančni prihodki iz poslovnih terjatev

147.529.780 2.320.336 149.850.116

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za 
prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti

-118.768.274 -1.650.745 -120.419.018

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v 
posl. odh.

0 0 0

b. Spremembe čistih obratnih sredstev (in 
časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih 
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja

25.708.951 2.152.657 27.861.609

Začetne manj končne poslovne  terjatve 2.618.327 -194.996 2.423.331

Začetne manj končne poslovne interne terjatve 0 0 0

Začetne manj končne aktivne časovne 
razmejitve

1.676.199 -161.394 1.514.805

Začetne manj končne odložene terjatve za 
davek

0 0 0

Začetna manj končna sredstva za prodajo 0 0 -40.818

Začetne manj končne zaloge -40.818 0 -40.818

Končni manj začetni poslovni dolgovi - redni 2.104.851 -1.295.310 809.541

Končni manj začetni poslovni dolgovi - interni -3.851.840 3.851.840 0

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve 
in rezervacije

23.202.233 -47.483 23.154.750

c. Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 
(a+b)

54.470.458 2.822.248 57.292.707

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a. Prejemki pri naložbenju 15.775.990 60.683 15.836.672

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v 
dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje

57.237 60.683 117.919

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih 
sredstev

718.753 0 718.753

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih 
naložb

0 0 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih 
naložb

15.000.000 0 15.000.000
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Pojasnilo o odstopanju od računovodskih standardov

Družba v izkazu poslovnega izida v letih 2018 in 2019 ni pripoznala vseh prihodkov iz upravljanja prezasede-

nosti povezovalnih zmogljivosti, temveč je upoštevala določilo 120. člena EZ-1. Prav tako družba pri obračunu 

amortizacije služnostnih pravic upošteva šesti odstavek 35. člena akta in začne z amortizacijo služnostnih 

pravic, hkrati z aktiviranjem projekta, za katerega so bile služnosti sklenjene.

Ker navedeno ni skladno z določili SRS, so v nadaljevanju prikazane razlike iz tega naslova.

V spodnji tabeli je zbir razlik, ki vplivajo na poslovni izid in kapital družbe, ob upoštevanju določil EZ-1 in akta. 

Podatki leta 2018 so popravljeni v delu, ki se nanaša na amortizacijo pridobljenih, vendar neaktiviranih služ-

nosti.

Vpliv odloženih prihodkov po EZ  
v EUR 2019

2018 
popravljeno

Odloženi prihodki po določilih EZ-1 – zmanjšanje prihodkov iz 
upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti

6.785.857 35.049.603

Finančni odhodki obresti od povprečnega stanja presežka – 
povečanje

1.344.877 753.852

Prenos med prihodke v letu (obračunana amortizacija na 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah)

-1.947.886 -1.946.026

Prihodki iz naslova črpanja omrežnine na podlagi ukrepa 
Računskega sodišča

-2.873.160 -2.873.160

Prenos med prihodke iz razmejenih prihodkov preteklih let -9.409.789 -32.706.495

Neobračunana amortizacija od neaktiviranih služnosti -191.489 -181.928

Manj plačan davek iz dobička zaradi davka na dobiček 0 0

Povečanje odloženih davkov -566.571 -1.636.142

Vpliv na poslovni izid in celotni kapital -6.858.161 -3.540.296

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 pripravljena v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi 

SREDSTVA 
v EUR  31. 12. 2019

 31. 12. 2018 
popravljeno

 A. Dolgoročna sredstva 653.565.338 614.339.635

 I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

27.220.016 15.874.870

1. Dolgoročne premoženjske pravice 27.220.016 15.874.870

 II. Opredmetena osnovna sredstva  529.875.007 502.709.727

1. Zemljišča in zgradbe 241.508.871 242.357.743

    a) Zemljišča 41.462.331 41.437.276

    b) Zgradbe 200.046.540 200.920.467

2. Oprema in sestavni deli 212.758.758 200.803.219

3. Druge naprave in oprema 458.169 351.947

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 75.149.208 59.196.818

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 74.926.794 54.299.108

    b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 222.414 4.897.710

IV. Dolgoročne finančne naložbe  94.056.060 93.983.232

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 94.056.060 93.983.232

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 90.623.796 90.623.796

    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 1.950.000 1.950.000

    c) Druge delnice in deleži 1.482.264 1.409.436

VI. Odložene terjatve za davek 2.414.256 1.771.807

 B. Kratkoročna sredstva 63.974.529 78.747.266

 II. Zaloge  2.516.746 2.475.929

1. Material 2.516.746 2.475.929

III. Kratkoročne finančne naložbe 20.000.000 35.000.000

2. Kratkoročna posojila 20.000.000 35.000.000

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0

b) Druge kratkoročne finančne naložbe 20.000.000 35.000.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 17.241.494 20.110.978

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.224.927 1.101.757

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 13.130.597 16.619.955

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.885.970 2.389.266

V. Denarna sredstva 24.216.289 21.160.360

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.189.488 1.780.123

SKUPAJ SREDSTVA 718.729.356 694.867.025
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Izkaz poslovnega izida za leto 2019 pripravljen v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi 

Izkaz poslovnega izida 
v EUR 2019

2018 
popravljeno

1. Čisti  prihodki  od  prodaje  (a + b) 156.920.928 168.302.767

a. na domačem trgu 113.351.538 111.838.758

b. na tujem trgu 43.569.390 56.464.009

3. Usredstvene lastne storitve 3.812.752 3.351.557

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.889.849 1.710.405

POSLOVNI PRIHODKI (1+2+3+4) 162.623.529 173.364.729

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b) 85.666.880 94.049.771

a. Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala

35.558.505 33.764.580

b. Stroški storitev 50.108.375 60.285.191

6. Stroški dela  (a + b + c + d) 33.644.652 32.218.865

a. Stroški plač 25.166.199 24.122.368

b. Stroški pokojninskih zavarovanj 3.399.127 3.295.471

c. Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.842.367 1.790.479

d. Drugi stroški dela 3.236.959 3.010.546

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 31.302.399 31.308.596

a. Amortizacija 30.412.726 30.216.851

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
    opredmetenih osnovnih sredstvih

886.798 1.085.789

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.875 5.956

8. Drugi poslovni odhodki 608.027 793.573

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2+3+4-5-6-7-8) 11.401.571 14.993.925

9. Finančni prihodki iz deležev 60.683 60.690

c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 60.683 60.690

10. Finančni prihodki iz danih posojil 53.765 39.934

a. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 9

b. Finančni prihodki iz posojil, danim drugim 53.765 39.925

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 16.671 10.653

a. Finančni prihodki iz posojil družbam v skupini 14.255 1.791

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.415 8.862

13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.814.736 1.374.211

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 150.915 84.549

č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 1.663.820 1.289.662

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4.119 2.458

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 4.119 2.458

15. Drugi prihodki 179.305 172.120

16. Drugi odhodki 144.133 184.849

POSLOVNI IZID PRED DAVKI (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16) 9.749.007 13.715.804

18. Odloženi davki 728.828 -783.258

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-+18)

10.477.834 12.932.546

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
v EUR  31. 12. 2019

 31. 12. 2018 
popravljeno

A. Kapital 526.645.907 525.102.229

I. Vpoklicani kapital 177.469.516 177.469.516

1. Osnovni kapital 177.469.516 177.469.516

II. Kapitalske rezerve 156.936.162 156.936.162

III. Rezerve iz dobička 41.334.138 41.334.138

1. Zakonske rezerve 8.507.813 8.507.813

5. Druge rezerve iz dobička 32.826.325 32.826.325

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -2.950.884 -3.067.045

VI. Preneseni čisti poslovni izid 143.379.140 139.496.912

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 10.477.834 12.932.546

B. Rezervacije in dolgoročne PČR 55.812.236 31.582.385

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 7.641.781 6.551.290

2. Druge rezervacije 7.651.801 6.886.556

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 40.518.654 18.144.539

C. Dolgoročne obveznosti 68.480.577 74.587.920

I. Dolgoročne finančne obveznosti 68.342.653 74.333.433

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 64.818.232 70.951.566

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.524.421 3.381.867

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 4.301 134.701

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 4.301 134.701

III. Odložene obveznosti za davek 133.623 119.786

Č. Kratkoročne obveznosti 66.396.378 61.475.207

II. Kratkoročne finančne obveznosti 8.421.137 6.648.435

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 8.315.101 6.648.435

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 106.036 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 57.975.240 54.826.772

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 123.903 29.630

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.757.709 20.103.583

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 136.054 102.952

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 34.957.573 34.590.607

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  1.394.261 2.119.284

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 718.729.357 694.867.025
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Izkaz vseobsegajočega donosa za leto 2019 pripravljen v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa  
v EUR 2019

2018 
popravljeno

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 10.477.834 12.932.546

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

666.944 15.290

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -601.102 -232.728

24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

10.543.676 12.715.108

Izkaz gibanja kapitala v obdobju januar–december 2019

VRSTE KAPITALA / POSLOVNI DOGODKI 
v EUR Osnovni kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja po 
pošteni vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta Skupaj kapital

 I/1  II  III/1  III/5  V  VI  VII 

A. Stanje 31. 12. 2018 177.469.516 156.936.162 8.507.813 32.826.325 -3.067.045 152.429.458 0 525.102.229 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala

g) Izplačilo dividend -9.000.000 -9.000.000 

Skupaj B.1. 0 0 0 0 0 -9.000.000 0 -9.000.000 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 10.477.834 10.477.834 

c)
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

666.944 666.944 

č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -550.782 -50.320 0 -601.102 

Skupaj B.2. 0 0 0 0 116.162 -50.320 10.477.834 10.543.676 

C. Stanje 31. 12. 2019 177.469.516 156.936.162 8.507.813 32.826.325 -2.950.883 143.379.140 10.477.834 526.645.907 

Izkaz gibanja kapitala v obdobju januar – december 2019 pripravljen v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
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Izkaz gibanja kapitala v obdobju januar–december 2018 – popravljeno

VRSTE KAPITALA / POSLOVNI DOGODKI 
v EUR Osnovni kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Druge rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja po 
pošteni vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta Skupaj kapital

 I/1  II  III/1  III/5  V  VI  VII 

A. Stanje 31. 12. 2017 177.469.516 156.936.162 8.507.813 32.826.325 -2.889.584 150.714.887 0 523.565.119 

b) Prilagoditve za nazaj -2.177.998 -2.177.998 

A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja 1. 1. 2018 177.469.516 156.936.162 8.507.813 32.826.325 -2.889.584 148.536.889 0 521.387.121 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala

g) Izplačilo dividend -9.000.000 -9.000.000 

Skupaj B.1. 0 0 0 0 0 -9.000.000 0 -9.000.000 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 12.932.546 12.932.546 

c)
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

15.290 15.290 

č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -192.751 -39.977 -232.728 

Skupaj B.2. 0 0 0 0 -177.461 -39.977 12.932.546 12.715.108 

C. Stanje 31. 12. 2018 177.469.516 156.936.162 8.507.813 32.826.325 -3.067.045 139.496.912 12.932.546 525.102.229 
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Ostala pojasnila

PREJEMKI REVIZORJEV 

Za leto 2018 je bila za revidiranje računovodskih izkazov družbe imenovana revizijska družba Deloitte revi-

zija d.o.o. Za obdobje 2019–2021 je za revizorja računovodskih izkazov družbe imenovana revizijska družba 

Mazars d.o.o. 

Na podlagi 2. točke četrtega odstavka 69. člena ZGD-1 se razkriva pogodbena vrednost revizije računovod-

skih izkazov družbe za leto 2019, ki znaša 12.000 EUR. Za druge storitve dajanja zagotovil (preveritev sodil za 

neregulirane dejavnosti) je sklenjena pogodba v višini 1.000 EUR. V letu 2019 revizijski družbi Mazars d.o.o., 

ni bilo izvedenih plačil, ker je tudi račun za predrevizijo zapadel v plačilo v letu 2020.

POJASNILA VEZANA NA ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU

Družba ELES izpolnjuje kriterije finančne ustreznosti. V letu 2019 družba ni imela blokiranih računov. V okviru 

finančne funkcije in v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju ter poslovnimi usmeritvami družba spremlja 

in obvladuje finančna tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.

POSTAVKE 
v EUR  2019 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a. Postavke izkaza poslovnega izida 36.216.955 40.214.252

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

156.635.974 167.000.366

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti 

-120.419.018 -126.786.113

b.
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacije 
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance 
stanja

21.075.752 1.969.501

Začetne manj končne poslovne terjatve 2.423.331 4.630.389

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.514.805 2.063.504

Začetne manj končne zaloge -40.818 -107.200

Končni manj začetni poslovni dolgovi 809.541 -2.464.030

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 16.368.893 -2.153.163

c. Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 57.292.708 42.183.753

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a. Prejemki pri naložbenju 15.836.672 701.289

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje

117.919 105.749

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 718.753 595.540

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 15.000.000 0

b. Izdatki  pri naložbenju -54.994.264 -60.604.909

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -15.541.642 -4.913.826

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -39.452.621 -39.191.082

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -1.500.000

Izdatki  za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -15.000.000

c.
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju 
(a+b)

-39.157.591 -59.903.620

Izkaz denarnih tokov za leto 2019 pripravljen v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi

POSTAVKE 
v EUR  2019 2018

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

a. Prejemki pri financiranju 0 24.000.000

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 24.000.000

b. Izdatki pri financiranju -15.079.187 -13.113.563

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.612.519 -1.313.563

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -4.466.667 -2.800.000

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -9.000.001 -9.000.000

c.
Prebitek prejemkov pri financiranju ali  prebitek izdatkov pri financiranju 
(a+b)

-15.079.187 10.886.437

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 24.216.289 21.160.360 

Denarni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) 3.055.929 -6.833.430

Začetno stanje denarnih sredstev 21.160.360 27.993.790
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Dogodki po datumu bilance stanja 

Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila niso bili ugotovljeni dogodki, ki bi vpli-

vali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2019.

V nadaljevanju so našteti dogodki, ki bodo imeli vpliv na poslovanje družbe v letu 2020:

• v decembru 2019 je družba BSP sklenila z banko Unicredit pogodbo o kratkoročnem (okvirnem) posojilu 

za zagotovitev zadostnega obsega sredstev za financiranje DDV v skupni višini 3,5 milijona EUR. Obve-

znost družbe ELES izhaja iz poroštva za obdobje leta 2020, v višini 1,75 milijona EUR;

• v marcu 2020 je družba sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v skupni višini 75 milijonov EUR. Namen 

zadolžitve je sofinanciranje investicijskih vlaganj, navedenih v Razvojnem načrtu prenosnega sistema 

Republike Slovenije od leta 2019 do leta 2028;

• v marcu 2020 je Agencija za energijo sprejela izredni ukrep sprememb tarifnih postavk za omrežnine, za 

obdobje od 1. marca do 31. maja 2020. Na podlagi tega ukrepa se gospodinjskim in malim poslovnim 

odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 

0,00 EUR/kW. Posledica tega ukrepa je znižanje prihodka družbe za omrežnino za mesece marec, april in 

maj 2020 (skupna vrednost znižanja prihodkov iz tega naslova znaša 8,8 milijona EUR). Znižanje ne bo 

vplivalo na čisti poslovni izid družbe, saj bo glede na določila 120. člena Energetskega zakona, družba za 

pokritje upravičenih stroškov črpala presežke prihodkov iz preteklih let;

• v aprilu 2020 je bilo v okviru novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID 19 in 

omilitev posledic (ZIUZEOP-A) sprejeto znižanje stopnje donosnosti kapitala za elektrooperaterje s 5,26 

odstotka na 4,13 odstotka, kar pomeni znižanje prihodkov in čistega poslovnega izida družbe za ocenje-

no vrednost 4,6 milijona EUR; 

• od Agencije za energijo smo v družbi ELES v  drugi polovici maja 2020 prejeli seznanitev z ugotovljenimi 

dejstvi pred izdajo odločbe za odstopanja 2018. Iz seznanitve izhaja razlika v višini 881 tisoč EUR med 

obračunom odstopanj družbe in obračunom odstopanj Agencije za energijo. Gre za razliko stroška zava-

rovalnih premij, ki po veljavni metodologiji od leta 2016 niso več uvrščeni med nenadzorovane stroške 

delovanja in vzdrževanja, kot so bili v regulativnem obdobju 2013–2015, temveč v skupino nadzorovanih 

stroškov delovanja in vzdrževanja, zato družbi ti stroški niso priznani v celoti. Družba se s tem ne strinja 

ter je v zvezi s tem na Upravno sodišče RS vložila tožbo za odpravo odločbe za odstopanja 2017 in na 

Ustavno sodišče RS pobudo za ustavno presojo akta v tem delu. Odločbe za odstopanja 2018 družba še 

ni prejela;

• v maju 2020 je družba sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 20 mio EUR, z rokom vračila do  

31. 12. 2020. Namen zadolžitve je kratkoročna pomoč pri premoščanju likvidnostnih primanjkljajev, ki 

jih družba pričakuje zaradi posledic epidemije COVID- 19;

• epidemija COVID 19 je vplivala tudi na poslovanje družb v skupini Talum, kjer se soočajo z zamikom 

rokov dobave naročil na željo kupcev, na italijanskem trgu celo z odpovedmi. Razvoj dogodkov v zvezi s 

širitvijo okužbe, njenimi posledicami in s tem povezanimi ukrepi držav, je hiter in nepredvidljiv. Soočili so 

se z odpovedmi naročil zaradi zaustavitve proizvodnje v Italiji, prav tako so preložili dobave in zmanjšali 

proizvodnje napovedi naši kupci v avtomobilski industriji v Nemčiji. Ocenjuje se, da je skupina Talum v 

situaciji, kjer lahko z dodatnimi aktivnostmi in ukrepi zagotovi zadostno likvidnost ter stabilno zaključi 

letošnje poslovno leto. Ta nova dejstva bomo upoštevali pri preveritivi indikatorjev slabitve finančnih 

naložb v odvisne družbe v letu 2020.
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znosti strukture glede na stanje doseganja ciljev in 

konkretne okoliščine poslovanja.

Podrobneje je obvladovanje tveganj urejeno v inter-

nih predpisih (organizacijski predpis in navodila) in 

poteka v sklopu kataloga tveganj, ki je informacijsko 

podprt z aplikacijo Silver Bullet Risk. Izjema pri tem 

so le tveganja varnosti in zdravja pri delu, ki jih zara-

di drugačne metodologije vodimo v izjavi o varnosti 

z oceno tveganja.

Obvladovanje tveganj v družbi ELES temelji na izpol-

njevanju zahtev standarda ISO 31000, politike druž-

be o obvladovanju tveganj in strateških usmeritvah 

upravljanja tveganj, ki jih sprejmejo na vsakoletnih 

strateških konferencah.

Vrste tveganj
V družbi ELES obravnavajo več vrst tveganj:

• operativna tveganja na procesih, delovnih toko-

vih in posameznih aktivnostih;

• strateška tveganja kot najaktualnejša tveganja 

določenega obdobja, ki ogrožajo realizacijo stra-

teških ciljev;

• tveganja varovanja informacij;

• okoljska tveganja;

• tveganja, katerim so izpostavljeni zaposleni pri 

svojem delu.

Tveganja obravnavajo tam, kjer nastajajo, to je v 

strateških ciljih, procesih in projektih. V ta namen je 

določena krovna struktura tveganj (KST), ki opre-

deljuje posamezna področja tveganj in znotraj pod-

ročij posamezne skupine tveganj. KST se ob vsaki 

redni letni posodobitvi kataloga tveganj pregleda 

in po potrebi dopolni. Krovno strukturo teh tveganj 

tako v letu 2019 sestavlja devet področij (leto 2018: 

osem), ki jih skupaj sestavlja 38 skupin tveganj (leto 

2018: 26). V letu 2019 je KST vsebovala naslednja 

področja: področje tveganj vodenja družbe, podro-

čje upravljanja sredstev in projektov, področje tve-

ganj obratovanja sistema, področje infrastrukture 

prenosnega omrežja, področje tveganj podpornih 

dejavnosti, področje tveganj poslovne informatike in 

telekomunikacij, področje tveganj varovanja infor-

macij, področje tveganj strateških inovacij in podro-

čje okoljskih tveganj.

Ocenjevanje tveganj
V družbi ELES vsa prepoznana tveganja ocenijo. Za 

ocenjevanje uporabljajo kvalitativno lestvico, pri 

čemer obseg škode in pogostost tveganja ocenjuje-

jo z ocenami od 1 do 5. Ocena tveganja je zmnožek 

ocene obsega škode in pogostosti. Na podlagi tako 

ocenjenih tveganj svet za sisteme upravljanja opre-

deli še sprejemljivo raven tveganj. Pri tem upošteva 

oceno kakovosti notranjega kontrolnega sistema, 

stopnjo zavedanja zaposlenih o pomembnosti ob-

vladovanja tveganj, trend rasti ali padanja visoko in 

srednje ocenjenih tveganj, število in obseg ocenjene 

škode uresničenih tveganj v preteklih obdobjih, po-

slovne rezultate družbe, pretekle ocene tveganosti 

družbe in prihodnja pričakovanja.

Izbrana tveganja v družbi ELES ocenijo tudi kvanti-

tativno. Za ključna tveganja, izbrana med najvišje 

ocenjenimi tveganji, ki bi lahko imela katastrofalne 

posledice na delovanje družbe, z uporabo metode 

tvegane vrednosti (Value at Risk, VaR) posebni mo-

dul SBR aplikacije izračuna iz podatkov na osnovi 

normalne statistične porazdelitve in simulacije z 

velikim številom ponovitev porazdelitev možnih fi-

nančnih učinkov v 5 odstotkih najslabših scenarijev, 

Celovit sistem upravljanja tveganj skupaj z vzpostav-

ljenim notranjim kontrolnim sistemom predstavlja 

ključni del enovitega sistema upravljanja družbe 

ELES. Družbi omogoča učinkovito obvladovanje tve-

ganj, ki ogrožajo njene cilje, in s tem varno in donos-

no izvajanje njenih dejavnosti ter s prepoznavanjem 

in obvladovanjem tveganj pridobivanje priložnosti 

za učinkovito delovanje družbe tudi v prihodnosti. 

Tveganja, povezana z opravljanjem dejavnosti ELES, 

so znotraj celovitega sistema upravljanja tesno po-

vezana:

• s kapitali kot zalogami vrednosti, iz katerih v druž-

bi ELES ustvarjajo vrednost za ključne deležnike 

(več o kapitalih v točki Predstavitev družbe ELES/

Kapitali za ustvarjanje vrednosti in Trajnostno po-

slovanje – pregled po kapitalih) in 

• s strateškimi izzivi, ki jih v družbi ELES prepozna-

vajo v notranjem in zunanjem slovenskem, evrop-

skem in mednarodnem prostoru (več o izzivih v 

točki Strateške usmeritve). Tako predstavljeni iz-

zivi so znotraj strategije družbe ELES prepoznani 

kot priložnosti, katerih volatilnost/nepredvidljivost 

branijo prek linije upravljanja tveganj.

Sistem upravljanja tveganj
Upravljanje tveganj je integrirano v sistem upravlja-

nja družbe, kar zagotavlja obvladovanje tveganj v ce-

lotni organizacijski strukturi družbe ELES. S sistemom 

upravljanja tveganj se zagotavlja, da so tveganja 

pravočasno prepoznana, ocenjena in obvladovana. 

Tveganja ugotavljajo, analizirajo in obvladujejo 

skrbniki na ravni strateških ciljev, procesov in de-

lovnih tokov. Skrbnike po posameznih področjih in 

samostojnih službah pri njihovem delovanju usmerja-

jo člani tima za tveganja, ki jih imenuje direktor druž-

UPRAVLJANJE TVEGANJ
be. Tim sestavljajo predstavniki posameznih področij 

in samostojnih služb, vodi ga koordinator direktorja 

družbe za upravljanje tveganj. Člani tima za tveganja 

imajo pri celovitem ravnanju s tveganji odgovorno 

vlogo, saj v sodelovanju s sponzorji in skrbniki tveganj 

delujejo kot koordinatorji ter pospešujejo aktivnosti 

na področju tveganj in z uporabo aplikacije SBR skrbi-

jo za ažurne podatke kataloga tveganj. Na operativni 

ravni gre torej za pristop »od spodaj navzgor«, za-

radi katerega je odgovornost za obvladovanje tve-

ganj neločljivo povezana z odgovornostjo za dose-

ganje ciljev. Skladno s tako ureditvijo tudi v letnem 

poročilu družbe ELES o ključnih dejavnikih oziroma 

vplivih (npr. regulativnih, gospodarskih, tehničnih) 

na izvajanje posameznih dejavnosti družbe ELES 

poročajo v poslovnem poročilu, kjer navajajo izve-

dene aktivnosti in dosežene rezultate po kapitalih kot 

elementih trajnostnega poslovanja.

Sprejemanje usmeritev za delovanje sistema ob-

vladovanja tveganj, njegov razvoj, spremljanje 

njegovega delovanja ter obravnavanje, sprejema-

nje in potrjevanje gradiv sistema obravnava svet za 

sistem upravljanja, katerega člani so direktor družbe, 

koordinator direktorja družbe za upravljanje tveganj, 

koordinator direktorja družbe za revidiranje in koor-

dinator direktorja družbe za korporativno integrite-

to. Vodi ga koordinator direktorja družbe za siste-

me upravljanja. Na strateški ravni, torej »od zgoraj 

navzdol« je opredeljena enotna metodologija ob-

vladovanja tveganj, ki predvideva jasno določanje 

vlog in odgovornosti v zvezi s tveganji, opredeljeva-

nje ukrepov, periodiko posodabljanja strukture tve-

ganj in ukrepov ter spremljanje napredka njihovega 

obvladovanja. Ocenjevanje tveganj in njihovo razvr-

ščanje zagotavlja, da se ukvarjajo s ključnimi tve-

ganji, ostala pa analizirajo ob posodabljanju ustre-



296 297

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU

Visoka stopnja tveganja 
(nesprejemljiva)  
= 11–16  
in ocena obsega škode  
4 ali 5

Srednja stopnja tveganja  
(dopustna, znosno,  
prenesljivo, sprejemljivo)  
zmerno tveganje  
= 5–10

Nizka stopnja tveganja 
(sprejemljiva) = 0–4

POGOSTOST TVEGANJA

ZELO REDKO
(do 1x na 10 let)

REDKO
(do 1x na 5 let)

VČASIH
(do 1x na 2 leti)

POGOSTO
(do 1x letno)

ZELO POGOSTO
(več kot 1x letno)

Ocena 1 2 3 4 5

O
B

SE
G

 Š
KO

D
E

KATASTROFALNO 
(>5 mio EUR)   5 5 10 15 20 25

VISOKO 
(1 mio – 5 mio EUR) 4 4 8 12 16 20

POVPREČNO 
(100.000 – 1 mio EUR) 3 3 6 9 12 15

NIZKO 
(10.000 – 100.000 EUR) 2 2 4 6 8 10

NEPOMEMBNO 
(<10.000 EUR) 1 1 2 3 4 5

in začeli izvajati ukrepe za njihovo obvladovanje, na 

koncu pa vse te novosti in spremembe sproti vnašali 

v katalog tveganj z uporabo aplikacije SBR.

OCENJEVANJA TVEGANJ VAROVANJA 
INFORMACIJ

Enotno metodologijo za obvladovanje tveganj so 

razširili tudi na tveganja varovanja informacij, ki so 

jih do zdaj vodili po posebni metodologiji. Uvedenim 

spremembam je sledila prenova internega akta NA 

K 4.1.2 P1.1 Metodologije obvladovanja tveganj. 

Prenovljen akt je bil sprejet dne 19. 2. 2019 na 187. 

seji sveta za SU. Zaradi te spremembe je bilo dne 

22. 2. 2019 na 14. seji tima za tveganja izvedeno 

usposabljanje članov tima za tveganja za samostoj-

no izvajanje naloge ocenjevanja tveganj varovanja 

informacij in uporabo aplikacije SBR za skupen ka-

talog tveganj. Člani tima za tveganje so nato (vsak 

za svoje področje) vse novosti prenesli sponzorjem in 

skrbnikom tveganj.

KROVNA STRUKTURA TVEGANJ

Prav tako so novim zahtevam prilagodili krovno 

strukturo tveganj (KST). Ker se morajo tveganja va-

rovanja informacij in okoljska tveganja obravnavati 

skladno z OP K 4.1.2 Obvladovanje tveganj ter hkra-

ti slediti tudi specifikam posebnih standardov ISO 

27001:2013 in ISO 14001:2015, se je KST spreme-

nila tako, da so postala okoljska tveganja samostoj-

no področje 9 v KST, razdeljeno na podskupine po 

organizacijskih področjih. Prav tako se je zaradi lažje 

obdelave in večje informacijske vrednosti na ta na-

čin razdelilo tudi področje 7 – tveganja varovanja 

informacij.

Tabela: Shematski prikaz kategorizacije tveganj 
po pomembnosti

Ekstremno visoka stopnja 
tveganja (nesprejemljiva)  
= 17–25

to je najslabši možni negativni učinek uresničitve 

teh tveganj z likvidnostnega (vpliv na denarni tok) in 

solventnostnega vidika (vpliv na znižanje vrednosti 

družbe). To je pomembno za optimalno vzdrževanje 

razpoložljivih denarnih sredstev in s tem izognitev ve-

čjim finančnim pretresom ter vzdrževanje optimalne 

velikosti kapitala za stabilno delovanje družbe.

Za izračun je za diskretni tip tveganja (tveganje, kjer 

se negotov dogodek v prihodnosti bodisi zgodi ali 

ne; če se zgodi, jim prinese izgube) treba pridobiti 

podatke o frekventnosti njegove realizacije, o najbolj 

verjetni tipični izgubi, o največji možni izgubi oziro-

ma izgubi v najslabšem scenariju in podatek o traja-

nju učinka (persistentnosti) ter za zvezni tip tveganja 

(tveganje, vezano na določen proces, ki se v času 

vseskozi spreminja) podatek o izgubi/negativnem fi-

nančnem učinku v najslabšem scenariju in podatek o 

trajanju učinka (persistentnosti).

Ovrednotenje tveganj
Koordinator direktorja družbe za upravljanje tve-

ganj s pomočjo Službe za sisteme upravljanja izvede 

ovrednotenje tveganj, vnesenih v aplikacijo SBR, ki 

ga predstavi članom tima za tveganja ter posreduje 

katalog tveganj in ugotovitve ovrednotenja svetu za 

SU. Ovrednotenje tveganja zajema primerjavo ravni 

tveganja, ugotovljene v analizi tveganja, z merili tve-

ganja, vzpostavljenimi pri obravnavi konteksta. Svet 

za SU prilagodi raven sprejemljivosti tveganja glede 

na obseg in zahtevnost ugotovljenih tveganj. Spon-

zorji in skrbniki tveganj v sodelovanju s člani tima za 

tveganja potem določijo ukrepe za tveganja nad rav-

njo sprejemljivosti in za tveganja s prednostno raz-

vrstitvijo obravnave (obseg škode 4 ali 5). Tveganja 

s sprejemljivo ravnjo ostanejo zapisana v katalogu 

tveganj in se ponovno obravnavajo ob naslednji re-

dni posodobitvi kataloga tveganj.

Ključne aktivnosti v letu 2019
Sistem upravljanja tveganj, integriran v enovit sistem 

upravljanja družbe ELES, je družbi ELES tudi v letu 

2019 omogočil uspešno obvladovanje že prepozna-

nih tveganj ter pravočasno odkrivanje in upravljanje 

na novo prepoznanih tveganj, ki so posledica neneh-

nih sprememb zunanjega in notranjega poslovnega 

okolja. Nemoteno so se izvajale vse potrebne aktiv-

nosti skladno z OP K 4.1.2 Obvladovanje tveganj, NA 

K 4.1.2 P1.1 Metodologije obvladovanja tveganj in 

Načrtom managerskih vsebin 2019. 

Skrbniki in sponzorji tveganj so izvajali ukrepe za nji-

hovo obvladovanje v skladu s sprejetimi terminskimi 

načrti za njihovo izvedbo, ob organizacijskih, tehno-

loških in zakonodajnih spremembah prepoznavali 

nova tveganja, jih ocenjevali ter po potrebi določili 
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ključno tveganje. Vsa ključna tveganja so bila agre-

girana glede na likvidnostni pogled (učinki na denar-

ni tok) oziroma na solventnostni pogled (učinki na 

premoženje). Analiza in ocena sta pokazali, da mora 

družba ELES za obvladovanje ključnih tveganj imeti 

razpoložljiva denarna sredstva (depozite na bankah 

skupaj s premostitvenimi kreditnimi linijami) v višini 

najmanj 20 milijonov EUR oziroma vrednost premo-

ženja najmanj v višini 80 milijonov EUR, če se zgodi 

5 odstotkov najslabših scenarijev, kar je enaka ocena 

kot pri ocenjevanju v letu 2018. S stanjem depozi-

tov na bankah in premoženjem je imela v letu 2019 

družba ELES tako tudi ključna tveganja zadovoljivo 

obvladovana.

PREVERITEV NAPREDKA PRI 
OBVLADOVANJU TVEGANJ IN POROČILO 
O NAPREDKU

V tretjem tromesečju, po stanju konec septembra 

2019, so v družbi ELES izvedli meritev napredka pri 

obvladovanju tveganj. Izvedena je bila z določitvijo 

stopnje realizacije ukrepov, na podlagi podatkov o 

uresničenih tveganjih v obdobju po redni letni pre-

novi kataloga tveganj in na podlagi v tem obdobju 

zaznanih novih tveganj, zaznanih potreb po nujni 

spremembi že določenih ukrepov za izboljšanje ob-

vladovanja prepoznanih tveganj ali potreb po do-

ločitvi novih ukrepov, ki so jih skrbniki in sponzorji 

tveganj vnesli v aplikacijo SBR. Na podlagi analize 

vnesenih podatkov je bilo pripravljeno poročilo o na-

predku.

V obdobju od izvedbe redne letne prenove kataloga 

tveganj do izvedbe meritve napredka pri obvladova-

nju tveganj se je povečalo število vseh prepoznanih 

tveganj s 541 na 553 in od tega tveganj nad spreje-

mljivo ravnjo s 53 na 54.

Po stanju konec septembra 2019 je bilo realizirano, 

gledano v povprečju, 63,28 odstotka (september 

2018: 63,88 odstotka) vseh ukrepov in s tem izbolj-

šana ocena izpostavljenosti družbe tveganjem z 8,74 

na 6,23 (september 2018: z 8,22 na 6,05), medtem 

ko znaša ocena preostalega tveganja, to je ocena 

tveganost družbe v primeru, da bi bili realizirani vsi 

ukrepi, 4,22 (september 2018: 4,77).

Vzrok za višjo oceno tveganosti in nižjo stopnjo reali-

zacije ukrepov v primerjavi s predhodnim letom so na 

novo prepoznana tveganja, ki so odraz spreminjajo-

čih vlog odjemalcev električne energije, vključevanja 

razpršenih obnovljivih virov, soočanja s prihajajočimi 

tehnologijami in potrebami po uvajanju novih var-

nostnih mehanizmov zaradi vse večje kompleksnosti 

upravljanja, ki zahteva poenoten sistem za upravlja-

nje informacijske varnosti.

Napredek pri obvladovanju tveganj je bil izmerjen 

tudi na podlagi zbranih podatkov o tveganjih, ki so se 

uresničila v času od 28. 9. 2018 do 1. 10. 2019. Ugo-

tovljeno je bilo, da se je od skupno 553 vseh prepoz-

nanih tveganj uresničilo 16 tveganj (od 1. 10. 2017 

do 28. 9. 2018 pa 17 tveganj od skupno 411). V vseh 

primerih gre za tveganja, ovrednotena pod še spreje-

mljivo ravnjo, in njihova uresničitev ni povzročila več-

jih materialnih posledic za družbo, ki bi zahtevala višje 

ovrednotenje teh tveganj ali nove ukrepe.

Rezultati meritve napredka pri obvladovanju tveganj 

kažejo, da vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj 

družbe omogoča ustrezno obvladovanje tveganj ter 

s tem doseganje zastavljenih poslovnih in strateških 

ciljev družbe.

Izvajanje načrta izvedbe meritve napredka pri obvla-

dovanju tveganj ter vsebinske in tehnične težave no-

silcev tveganj pri izvajanju meritve je tim za tveganja 

obravnaval na svoji 16. redni seji dne 11. 9. 2019. Po 

izvedbi izmere napredka pri obvladovanju tveganj je bil 

pripravljen osnutek poročila o napredku pri obvladova-

nju tveganj. Tim za tveganja ga je obravnaval na svoji  

17. seji dne 16. 10. 2019. Končno različico tega doku-

menta z upoštevanimi predlogi in dopolnitvami članov 

tima pa je obravnaval in potrdil dne 22. 10. 2019 svet 

za sisteme upravljanja družbe ELES na svoji 198. seji. 

Revizijska komisija nadzornega sveta se je z njim sezna-

nila na svoji redni seji dne 12. 11. 2019. 

APLIKACIJA SBR

V aplikaciji SBR je bila dodana nova funkcionalnost, 

ki omogoča filtriranje kataloga tveganj (KT) po posa-

meznih skrbnikih tveganj. S tem je močno olajšano 

delo pri iskanju, spreminjanju in razvrščanju tveganj 

tako članom tima za tveganja kot tudi skrbnikom.

Zaradi izboljšanja analiz in hitrejšega ukrepanja 

v primeru uresničenih tveganj so v tem letu izvedli 

nadgradnjo programske podpore SBR tudi za uresni-

čena tveganja, ki je trenutno še v testni fazi.

REDNA LETNA PRENOVA KATALOGA 
TVEGANJ

Skladno z notranjimi pravili so konec marca 2019 

izvedli redno letno prenovo kataloga tveganj ter na 

podlagi posodobljenih podatkov izmerili, kako uspeš-

no so prepoznavali in obvladovali tveganja.

Ker analizirani posodobljeni podatki KT (nespre-

menjene okoliščine glede na predhodno leto, dobri 

poslovni rezultati, izboljšan notranji kontrolni sis-

tem) niso zahtevali spremembe sprejemljive ravni 

tveganj glede na lansko leto, je ta ostala enaka 

stopnji, sprejeti na svetu za SU na njegovi 176. seji 

dne 13. 3. 2018.

Rezultate redne letne prenove KT marca 2019 so čla-

ni tima za tveganja obravnavali na svoji 15. seji dne 

12. 4. 2019. Povzetek KT marec 2019 je bil dokončno 

sprejet na 191. seji sveta za SU dne 16. 4. 2019. Revi-

zijska komisija nadzornega sveta ga je obravnavala 

na svoji redni seji dne 20. 6. 2019.

Ob tej prenovi KT je bilo v začetni obravnavi prepoz-

nanih in ocenjenih 541 tveganj (leta 2018: 415, leta 

2017: 455, leta 2016: 479).

Število prepoznanih tveganj se je v letu 2019 pove-

čalo zaradi prenosa vseh relevantnih tveganj varo-

vanja informacij iz kataloga informacijskih tveganj 

v katalog strateških in procesnih tveganj, pa tudi za-

radi celovite prenove tveganj upravljanja sredstev in 

projektov.

53 tveganj ali 10 odstotkov vseh prepoznanih tve-

ganj (leta 2018: 48 ali 12 odstotkov, leta 2017: 118 

ali 26 odstotkov, leta 2016: 173 ali 36 odstotkov) je 

bilo ocenjenih nad sprejemljivo ravnjo. Za ta tvega-

nja so bili oblikovani ukrepi obvladovanja in ocenje-

no preostalo tveganje, ki predstavlja stopnjo tvega-

nja po uvedenih ukrepih.

Povečano število tveganj za nadaljnjo obravnavo 

predstavljajo nova prepoznana tveganja upravljanja 

sredstev in projektov.

Opredeljeni ukrepi znižujejo stopnjo izpostavljenosti 

poslovanja družbe za 50 odstotkov (leto 2018: 42 

odstotkov, leto 2017: 49 odstotkov, leto 2016: 54 od-

stotkov) s prvotne povprečne ocene tveganosti 8,61 

(leto 2018: 8,05, leto 2017: 9,97, leto 2016: 11,10) 

na oceno 4,28 (leto 2018: 4,71, leto 2017: 5,10, leto 

2016: 5,05) preostalega tveganja.

Prvotna povprečna ocena tveganosti je nekoliko 

višja od predhodnega leta. Na to so vplivale pred-

vsem ocene na novo prepoznanih tveganj področja 

upravljanja sredstev in projektov ter opustitev samo-

stojnega kataloga tveganj varovanja informacij in 

prenos vseh po enotni metodologiji ocenjenih tve-

ganj varovanja informacij v skupen katalog, kar pa 

zaradi načrtovanih oziroma že izvajanih dodatnih 

ukrepov ni povzročilo zvišanja povprečne ocene pre-

ostalega tveganja.

KVANTIFIKACIJA TVEGANJ (UČINKI 
URESNIČITVE PREVEDENI V DENARNO 
ENOTO)

V okviru redne letne prenove KT so v družbi ELES 

drugič samostojno ocenili in kvantificirali ključna 

tveganja, kar postaja stalna praksa. To so predvsem 

tveganja, ki so ocenjena z oceno škode nad 5 milijo-

nov EUR in jim z izboljševanjem notranjega kontro-

lnega sistema in dodatnimi ukrepi lahko znižujemo 

predvsem pogostost nastanka škode, težje ali sploh 

ne pa obseg škode, če se ta tveganja uresničijo. Tve-

ganja za kvantifikacijo so ostala ista kot v predhod-

nemu letu, prav tako ni bilo zaznano nobeno novo 
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Graf: Ocena tveganosti v letih 2018 in 2019 v primerjavi s sprejemljivo stopnjo tveganja
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Graf prikazuje povprečno prvotno oceno tveganosti 

po področjih iz KST za leti 2018 in 2019 v primer-

javi s sprejemljivo ravnjo tveganj in ciljno vredno-

stjo (ocena po 100-odstotno izvedenih ukrepih). Iz 

sheme je razvidno, da je prvotna ocena tveganosti 

v letu 2019 za večino področij iz KST nižja ali enaka 

kot v predhodnem letu. Višja ocena tveganosti je iz-

merjena za področje tveganj upravljanja s sredstvi 

in projekti in področje tveganj strateških inovacij. Na 

višjo oceno tveganosti področja tveganj upravljanja 

s sredstvi in projekti so vplivala na novo prepoznana 

tveganja obvladovanja upravljanja s sredstvi, kot so 

nepregleden sistem upravljanja sredstev, stagnacija 

sistema upravljanja sredstev v družbi, nekonsisten-

tno odločanje o sredstvih, slabša učinkovitost delo-

vanja družbe, neustrezne informacije o projektih v 

informacijskih sistemih, nepregledno obvladovanje 

sredstev v življenjski dobi, pomanjkljive informacije 

o sredstvih ter podvajanje tehničnih podatkov v IS in 

drugih evidencah. Področje strateških inovacij v letu 

2018 ni prepoznalo nobenega tveganja, ocenjenega 

nad sprejemljivo ravnjo, medtem ko v letu 2019 eno, 

in sicer tveganje nezadostnih kompetenc in nezado-

stnega usposabljanja v povezavi z novimi potrebnimi 

znanji na področju realizacije novih idej, implemen-

tacije novih projektov in dolgoročno eksploatacije 

novih naprav, kar je posledica prihajajoče energet-

ske revolucije v elektroenergetskem sistemu.

Graf prikazuje povprečno prvotno oceno tveganja, 

povprečno oceno preostalega tveganja (ciljna vred-

nost) in povprečno trenutno oceno tveganj za na-

daljnjo obravnavo področij iz krovne strukture tve-

ganj (KST). 

Po prvotni povprečni oceni tveganosti področij iz 

KST je nad sprejemljivo ravnjo (ocena tveganosti 

10) ocenjeno področje ostala tveganja vodenja in 

področje tveganja upravljanja sredstev in projektov 

(leto 2018: področje ostala tveganja vodenja). Na 

področju ostala tveganja družbe izstopajo tveganja 

upravljanja človeških virov in tveganja naložbenja la-

stnika družbe zunaj dejavnosti družbe in na področju 
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Graf: Profil (trenutna ocena) tveganj v primerjavi z vrednostmi, določenimi v apetitu za 
prevzemanje tveganj po področjih v letu 2019
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Prvotna ocena Ciljna vrednost 
(risk appetite)

Trenutna ocena

tveganja upravljanja s sredstvi in projekti na novo 

prepoznana tveganja, opisana na naslednji strani 

pod shemo Ocena tveganosti v letih 2018 in 2019 v 

primerjavi s sprejemljivo stopnjo tveganja.

Če bi bili realizirani vsi predvideni ukrepi za boljše ob-

vladovanje tveganj, bi povprečna ocena preostalega 

tveganja (ciljna vrednost) na vseh področjih iz KST 

padla pod sprejemljivo raven.

Tudi po trenutni oceni ob upoštevanju stopnje reali-

zacije ukrepov na dan 30. 9. 2019 povprečne ocene 

tveganosti po področjih iz KST ne presegajo spre-

jemljive ravni tveganosti.

tveganja 
strateških 
inovacij

5

9,45

tveganja strateških 
inovacij
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Katalog tveganj

Celotni postopek ocenjevanja in obravnavanja tve-

ganj sponzorji in skrbniki tveganj izvedejo z uporabo 

aplikacije Silver Bulet Risk (v nadaljevanju: aplikaci-

ja SBR), v kateri nastaja katalog tveganj, ki vsebuje 

naslednje podatke: zaporedno številko, opis tvega-

nja, vzrok oz. vir tveganja, posledico, obseg škode, 

pogostost, oceno tveganja, ukrepe, rok, referenco 

izpolnitve ukrepa, obseg škode, pogostost, ponovno 

oceno tveganj (poukrepih), krovno strukturo tveganj, 

predlog sodelovanja za oblikovanje ukrepov ali stra-

teški cilj, na katerega se tveganje nanaša, in ključna 

tveganja. 

Skrbniki in sponzorji tveganj imajo on-line dostop do 

aplikacije ter s tem omogočeno sprotno vnašanje in 

spreminjanje podatkov v katalogu ob nastanku spre-

memb tako, da katalog tveganj v vsakem trenutku 

odraža tekoče stanje tveganj v katalogu.

Na podlagi zbranih podatkov v katalogu tveganj 

pripravljamo redna četrtletna poročila, letno poro-

čilo, poročilo o redni letni prenovi kataloga tveganj, 

poročilo o napredku pri obvladovanju tveganj, načr-

te delovanja sistema upravljanja tveganj v prihodnje 

ter po potrebi tudi izredna poročila in zahtevana po-

jasnila ali dopolnitve rednih poročil. 

V spodnjih preglednicah so predstavljena pomemb-

nejša tveganja po posameznih področjih iz krovne 

strukture tveganj, za katera se ocenjuje, da jim bo 

družba izpostavljena tudi v prihodnje. Z vidika celovi-

tega sistema upravljanja izkazujejo povezavo vsake-

ga pomembnejšega tveganja s:

• kapitali, iz katerih v družbi ELES ustvarjajo vred-

nost;

• strateškimi izzivi, ki jih prepoznavajo v notranjem 

in zunanjem slovenskem, evropskem in mednaro-

dnem prostoru;

• ključnimi deležniki, za katere ustvarjajo vrednost 

na kratek, srednji in dolgi rok.

CILJI RAZVOJA SISTEMA UPRAVLJANJA S 
TVEGANJI

V prihodnje bodo v družbi ELES nadaljevali tekoče 

spremljanje izpostavljenosti vseh vrst tveganj ter 

sprejemali in izvajali ukrepe za njihovo obvladova-

nje. Zaradi nenehnih sprememb v okolju in znotraj 

družbe ter tudi vedno več specifičnih zakonodajnih 

zahtev na področju obvladovanja tveganj za posa-

mezne vrste tveganj bodo tem zahtevam prilagajali/

nadgrajevali vzpostavljen sistem obvladovanja tve-

ganj, to je organizacijo, proces, metodologije obvla-

dovanja tveganj in tudi informacijsko podporo, na-

menjeno upravljanju tveganj. 

Ker že imajo vzpostavljeno in delujočo politiko, stra-

tegijo, sistem upravljanja in metodologije obvla-

dovanja tveganj, se bodo v prihodnje skušali bolj 

poglobljeno ukvarjati z izboljševanjem vsebine kata-

loga tveganj. Za nosilce tveganj in njihove koordina-

torje (člane tima za tveganja) s posameznih področij 

krovne strukture tveganj bodo vpeljali specifične de-

lavnice/posvetovanja o upravljanju tveganj, značil-

nih za njihovo področje.

Med zaposlenimi bodo izboljševali kulturo po-

membnosti zavedanja, pravočasnega zaznavanja in 

upravljanja tveganj. Skušali bodo doseči, da posta-

ne obvladovanje tveganj del varnostne kulture prav 

vseh zaposlenih pri njihovem delovanju.

Še naprej bodo tudi izboljševali in krepili kulturo 

medsebojnega povezovanja in usklajenega delova-

nja odgovornih za tista tveganja, ki vplivajo na delo-

vanje več področij hkrati.

S sorodnimi družbami znotraj regije in medregional-

no bodo, kolikor bodo dopuščale zakonodajne zahte-

ve, skušali na področju upravljanja tveganj izmenje-

vati dobro prakso. 
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Legenda stopenj obsega škode:
1 Nepomembno < 10.000 EUR
2 Nizko (10.000–100.000 EUR)
3 Povprečno (100.000–1 mio EUR)
4 Visoko (1 mio–5 mio EUR)
5 Katastrofalno (> 5 mio EUR)

Legenda stopenj pogostosti škode:
1 Zelo redko (do 1x na 10 let)
2 Redko (do 1x na 5 let)
3 Včasih (do 1x na 2 leti)
4 Pogosto (do 1x letno)
5 Zelo pogosto (več kot 1x letno)

Graf prikazuje razporeditev tveganj nad sprejemlji-

vo ravnjo za posamezno področje iz KST. Povprečna 

ocena pogostosti uresničitve tveganj področja je 

izračunana iz ocen pogostosti uresničitve tveganj 

nad sprejemljivo ravnjo tega področja in povprečna 

ocena škode vsakega področja iz ocen škode posa-

meznih tveganj tega področja. Velikost prikazanih 

področij pa pomeni število tveganj nad sprejemljivo 

ravnjo.

Iz grafa je razvidno, da je obseg tveganj področij iz 

KST z višjo povprečno oceno škode in nizko povpreč-

no oceno pogostosti manjši kot obseg tveganj pod-

ročij z nižjo povprečno oceno škode in višjo povpreč-

no oceno pogostosti.

Kazalniki uspešnosti obvladovanja tveganj

Za merjenje uspešnosti izvajanja strateških in po-

slovnih ciljev obvladovanja tveganj se izračunavata 

dva kazalnika:

Stopnja izpostavljenosti tveganjem  
(toleranca do tveganj): 

K=

skupna ocena preostalega 
tveganja

x 100 (%) = < ali = 100
sprejemljiva raven tveganja

Vpliv učinkovitosti ukrepov na zmanjševanje 
tveganj:

K=
ocena preostalega tveganja

x 100 (%) = 90
trenutna ocena

Prvi kazalnik je znašal 42,2 odstotka (leto 2018: 

47,7 odstotka) in drugi kazalnik 67,74 odstotka (leto 

2018: 78,84 odstotka).

Ciljna vrednost prvega kazalnika je bila dosežena 

oziroma celo presežena, kar pomeni, da so v letu 

2018 tvegali samo do še sprejemljive ravni, medtem 

ko drugi kazalnik zaostaja za načrtovano vrednostjo, 

kar je posledica korenite prenove kataloga tveganj 

in večjega števila visoko ocenjenih na novo prepoz-

nanih tveganj v letu 2019 in tudi več kot enoletnih 

rokov za realizacijo ukrepov za njihovo obvladovanje. 

tveganja 
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sistema

tveganja 
varovanja 
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tveganja 
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tveganja podpornih
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TVEGANJA VODENJA Način obvladovanja

Tveganja prevar, nezakonitih in neetičnih 
dejanj, netransparentnosti poslovanja, ne 
spoštovanja dobrih poslovnih običajev in 
veljavnih priporočil, korupcije in poslovne 
nemorale pri vsakodnevnem poslovanju

KAPITALI: zaposleni 

IZZIVI: SI2, S13

DELEŽNIKI: zaposleni

• sprejet PR K 5.5.14 Pravilnik o korporativni 
integriteti, PR K 5.5.15 Pravilnik o izvajanju 
nadzora nad zagotavljanjem korporativne 
integritete in etični kodeks družbe

Nevzpostavljene ali nedelujoče notranje 
kontrole za blaženje tveganj

KAPITALI:  zaposleni

IZZIVI: SI2, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni

• vzpostavljen in delujoč sistem notranjih 
kontrol, sestavljen iz pravil in postopkov, 
opredeljenih v internih predpisih družbe

• notranje in zunanje presoje kakovosti 

• notranjerevizijski pregledi

Neizpolnjevanje zahtev iz zakonodaje s 
področja fizičnega in tehničnega varovanja 

KAPITALI: proizvodni/zaposleni

IZZIVI: SI2, SI3, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni, in zunanji izvajalci in 
poslovni partnerji

• sprotno spremljanje zakonodaje

• vzpostavljen notranji kontrolni sistem

• dosledno načrtovanje aktivnosti

• zagotovitev potrebne višine sredstev za 
njihovo izvedbo

Neupoštevanje pravil in ukrepov varnosti in 
zdravja pri delu

KAPITALI: zaposleni

IZZIVI: SI9, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni 

• vzpostavljen notranji kontrolni sistem

• izpolnjevanje zahtev standarda BS OHSAS 
18001:2007

• dosledno načrtovanje aktivnosti

• zagotovitev potrebne višine sredstev za 
njihovo izvedbo

TVEGANJA VODENJA Način obvladovanja

Tveganje nepriznavanja celotnih upravičenih 
stroškov regulativnega obdobja 

KAPITALI: finančni/družbeni

IZZIVI: SI2, SI13

DELEŽNIKI: regulator, zakonodajalec

• vplivanje na zakonodajalce, regulatorja

• pravočasno zaznavanje stroškov, povezanih z 
izvajanjem novih nalog

• aktivno načrtovanje stroškov za te nove 
naloge in posredovanje Agenciji za energijo

• prizadevanje za priznanje vseh stroškov 
in odobritev več spodbud (za investicije 
v pametna omrežja, brezplačno prevzeta 
sredstva)

• posredovanje pripomb na zakonodajo v času 
javne obravnave

Kadrovsko tveganje

KAPITALI: zaposleni 

IZZIVI: SI9, S13

DELEŽNIKI: zaposleni

• dosledno izvajanje ustrezne nasledstvene 
politike

• razvijanje zdravega delovnega okolja

• skrb za razvoj in dobro počutje sodelavcev

• povečanje učinkovitosti in motivacije 
zaposlenih 

• razvijanje ustreznega odnosa med zaposlenimi 
in družbo

• zagotavljanje učinkovitih orodij za vodenje 
sodelavcev 

• povečanje zadovoljstva in pozitivne energije v 
družbi 

TVEGANJA UPRAVLJANJA S SREDSTVI IN 
PROJEKTI Način obvladovanja

Digitalizacija, vodena z vidika tehnologije in 
ne z vidika vsebine (po navadi glavni razlog za 
neuspeh)

KAPITALI: proizvodni/zaposleni

IZZIVI: digitalizacija, podatki, odpornost, 
zanesljivost

DELEŽNIKI: SI2, SI4, SI9 

• pravilno zastaviti projekt digitalne 
transformacije z vidika vsebine in preglednosti, 
tehnologija temu sledi
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Zasnovanje vseobsegajoče rešitve, ki bo 
prekompleksna in dolgotrajna za uvedbo 
podpore odločanju z napredno rabo podatkov

KAPITALI: proizvodni/finančni

IZZIVI: SI2, SI4

DELEŽNIKI: zaposleni, lastniki

• zastaviti smer in koncept razvoja podpore 
odločanju, s politiko majhnih korakov v pravo 
smer

• izkoriščanje obstoječe tehnologije (DAC), 
metodologije in znanja

• povečanje vpliva celovitega upravljanja 
sredstev na poslovne rezultate družbe

Neoptimalna izraba voznega parka 

KAPITALI: finančni/družbeni

IZZIVI: SI1, SI6

DELEŽNIKI: zaposleni

• uporaba principov učinkovitega upravljanja s 
sredstvi tudi pri upravljanju voznega parka

• elektrifikacija voznega parka

Premalo strokovnjakov in šibko strokovno 
znanje o najnovejših tehnologijah, ki 
zagotavljajo prožnost

KAPITALI: zaposleni/družbeni 

IZZIVI: SI2, SI9, SI5 

DELEŽNIKI: zaposleni, zunanji izvajalci, poslovni 
partnerji

• zagotovitev ustreznega števila strokovnjakov 
za upravljanje tehnologij, ki omogočajo 
prožnost, že v fazi snovanja in izgradnje

Uporabljanje samo konvencionalnih tehnologij 
in pristopov za izboljšanje odpornosti 
elektroenergetske infrastrukture

KAPITALI: zaposleni/družbeni 

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI9 

DELEŽNIKI: zaposleni, zunanji izvajalci, poslovni 
partnerji

• sistematično delo na razvoju novih pristopov 
(npr. Asset Management) in premišljeno 
uvajanje nekonvencionalnih tehnologij

Pretirano zniževanje stroškov za ohranitev 
visoke stopnje zanesljivosti delovanja 

KAPITALI: finančni/družbeni

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI7, SI6, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni, lastniki, zunanji izvajalci

• ohraniti nabavo in vgradnjo najboljših 
tehnologij in zagotavljanje ustreznih 
strokovnjakov, trajni sistem izobraževanja

Odrinjenost na rob dogajanja pri doseganju 
podnebnih ciljev 

KAPITALI: družbeni

IZZIVI: SI6

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji

• v poslanstvo zapisati in izvajati omogočanje 
kakovostne izvedbe prehoda v nizkoogljično 
družbo in stabilnosti delovanja družbe v 
prehodnem obdobju

Izvedba kibernetskega napada zaradi 
neobveščenosti in malomarnosti zaposlenih 

KAPITALI: proizvodni/zaposleni

IZZIVI: SI2, SI3, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni

• sistematično delo na ozaveščanju in uvajanje 
boljše korporativne kulture varovanja pred 
kibernetskimi napadi

TVEGANJA OBRATOVANJA SISTEMA Način obvladovanja

Delni ali celotni razpad omrežja zaradi 
neustrezne manipulacije pri vodenju EEO

KAPITALI: proizvodni/zaposleni 

IZZIVI: SI2, SI3, SI4

DELEŽNIKI: zaposleni (predvsem POS) in 
poslovni partnerji v oskrbni verigi (proizvajalci, 
trgovci), drugi prenosni operaterji

• sodoben novi center vodenja

• visoko usposobljeno operativno osebje

• zagotavljanje kriterijev N-1 s selektivnim 
delovanjem zaščite, z regionalno koordinacijo 
(čezmejni redispečing), s samo izravnavo 
napetosti v državi in tudi v bloku SHB z 
nakupom kakovostnih sistemskih storitev
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Kibernetska in fizična varnost

KAPITALI: proizvodni/zaposleni

IZZIVI: SI2, SI3, SI4, SI13

DELEŽNIKI: zaposleni (predvsem Služba za 
korporativno varnost) in zunanji izvajalci

• vzpostavljen sistem za odkrivanje vdorov

• vzpostavljen sistem za preprečevanje vdorov

• vzpostavljeni sistemi neprekinjenega 
napajanja

• videonadzorni sistemi varovanja

• fizično varovanje

• ustanovljena nova štabna služba Služba za 
korporativno varnost, ki bo vzpostavila enovit, 
centralno obvladovan varnostni sistem v 
skladu z novo uredbo EU, ki zahteva pripravo 
in izvajanje celovitega načrta varnostne 
politike kritične infrastrukture

Naraščanje stroškov sistemskih storitev zaradi 
neurejenega zagotavljanja sistemskih storitev 

KAPITALI: finančni/družbeni

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI6, SI13

DELEŽNIKI: dobavitelji – ponudniki sistemskih 
storitev, zaposleni (predvsem POS)

• čezmejna izmenjave sekundarne in terciarne 
rezerve

• vzpostavljen INC z APG

• vzpostavljanje regulacije frekvence z odjemalci

• brezplačna izmenjava rezerve s TERNO in 
blokom SHB 

TVEGANJA INFRASTRUKTURE PRENOSNEGA 
OMREŽJA Način obvladovanja

Porušitev DV zaradi dotrajanih materialov

IZZIVI: SI1, SI4

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji, lastnik

• ohranjanje in izboljšanje stopnje zanesljivosti 
delovanja s povečanjem odpornosti 
posameznih elementov elektroenergetskih 
objektov

Obratovanje stikališč z dotrajano VN in 
sekundarno opremo

KAPITALI: naravni/družbeni/proizvodni/finančni 

IZZIVI: SI2, SI6, SI4, SI10 

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji, lastniki

• vgradnja novih naprav, ki temeljijo na novejših 
tehnologijah in pripomorejo k višji stopnji 
zanesljivosti

Izpad posameznih EEN objektov in naprav 
zaradi naravnih nesreč in drugih zunanjih 
vzrokov

KAPITALI: proizvodni/naravni/finančni 

IZZIVI: SI2, SI4, SI6, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji

• ohranjanje in izboljšanje stopnje zanesljivosti 
delovanja z aktiviranjem havarijskih 
elementov

Pravočasno zagotavljanje finančnih, tehničnih 
in kadrovskih resursov za ohranitev visoke 
stopnje zanesljivosti delovanja

KAPITALI: proizvodni/naravni/finančni 

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji

• popoln prehod na vzdrževalno metodo 
RCM, medgeneracijski prenos znanj in 
razpoložljivost relevantnih podatkov 

Prevzem starejših objektov in pomanjkljivo 
vzdrževanih objektov

KAPITALI: proizvodni/naravni/finančni 

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI10, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni, poslovni partnerji

• obnova in izboljšanje 110 kV EEO

TVEGANJA PODPORNIH DEJAVNOSTI Način obvladovanja

Umestitev objekta na ozemlje, ki je predmet 
arbitraže

KAPITALI: proizvodni/družbeni/naravni 

IZZIVI: SI4, SI10, SI13 

DELEŽNIKI: politični odločevalci (nacionalna in 
EU raven), zakonodajalec

• dvostransko dogovarjanje na državni ravni
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Korporativna integriteta

Družba ELES ima na podlagi slovenskih smernic 
korporativne integritete vzpostavljen sistem korpora-
tivne integritete, ki je kot eno temeljnih načel druž-
beno odgovornega delovanja uvrščen med strateške 
cilje družbe v DSP 2016–2020 v okviru doseganja 
poslovne odličnosti. 

Cilji, ki jih želi družba s tem doseči, so zagotoviti ni-
čelno toleranco do prevar, nezakonitih in neetičnih 
dejanj, čim večjo transparentnost pri poslovanju, 
uveljavljanje in spoštovanje dobrih poslovnih obi-
čajev in veljavnih priporočil, zmanjševanje tveganj 
korupcije in spodbujanje poslovne morale pri vsa-
kodnevnem poslovanju. 

Ukrepi, ki jih je družba ELES sprejela za doseganje zas-
tavljenih ciljev, so opredeljeni v PR K 5.5.14 Pravilnik 
o korporativni integriteti, PR K 5.5.15 Pravilnik o iz-
vajanju nadzora nad zagotavljanjem korporativne 
integritete in etičnem kodeksu družbe, in sicer:

1. imenovanje pooblaščenca za korporativno integri-
teto;

2. uveljavitev pravil s področja korporativne integrite-
te in vzpostavitev odgovornosti za kršitve;

3. dvig zavesti o pomembnosti korporativne integrite-
te s pomočjo ozaveščanja interne javnosti;

4. neodvisni nadzor prek:

a. sistema anonimnih prijav in obravnav kršitev korpo-
rativne integritete;

b. rednega spremljanja skladnosti in etičnosti poslo-
vanja;

5. merjenje uspešnosti vzpostavljenega sistema na 
podlagi ugotovljenih kršitev;

6. redno poročanje in obveščanje o stanju korporativ-
ne integritete v družbi;

7. sodelovanje s strokovnimi službami družbe, zuna-
njimi veščaki in z zunanjimi nadzorno-inšpekcijski-
mi organi.

Nadzor spoštovanja korporativne integritete obsega 
obvladovanje tveganj za korporativno integrite-

to. Tveganja za korporativno integriteto so v družbi 
ELES opredeljena na podlagi preteklih izkušenj prijav 
kršitev v odvisnosti od verjetnosti nastanka kršitve 
in možnih posledic v obliki materialne in moralne 
škode ter zajemajo področja: konflikt interesov, 
zaposlovanje, mobing, varnostni incidenti, zakup 
sistemskih storitev, investicijska vlaganja, javno 
naročanje in dezinformiranje. Ukrepi za obvlado-
vanje tveganj korporativne integritete ter s tem tudi 
odgovornosti zaposlenih za pravilnost in zakoni-
tost svojih ravnanj so opredeljeni v internih predpi-
sih družbe, zato so predmet rednega in občasnega 
spremljanja skladnosti poslovanja. Medsebojna 
usklajenost med različnimi izvajalci rednega spre-
mljanja skladnosti poslovanja je zagotovljena z na-
črtom menedžerskih vsebin.

Vzpostavljen sistem v celoti izpolnjuje priporočila 
za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti 
(whistleblowing), ki so dana v priporočilih Kodeksa 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko nalož-
bo države SDH in v priporočilih za revizijske komisije 
Združenja nadzornikov Slovenije v primeru, če so pri-
jave kršitev podane v dobri veri.

V letu 2019 je bila skladno s pravilnikom o korpora-
tivni integriteti vložena ena prijava kršitev. V obrav-
navi prijave domnevne kršitve in nepravilnosti niso 
bile ugotovljene.

Tveganja korporativne integritete so v družbi ELES 
glede na vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora 
po modelu treh linij obrambe in dejstva, da v letu 
2019 na podlagi podane prijave niso bile ugotovlje-
ne kršitve, ustrezno obvladana.

Družba ELES je ambasador korporativne integrite-
te, hkrati pa je tudi podpisnik Deklaracije o pošte-
nem poslovanju Slovenskega društva Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in član Evropskega 
inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

Sistem korporativne integritete so v svoje poslovanje 
uvedle tudi odvisne družbe v skupini ELES, in sicer 
TALUM, Stelkom in skupaj obvladovana družba BSP.

Likvidnostno tveganje

KAPITALI: finančni/družbeni 

IZZIVI: SI2, SI13 

DELEŽNIKI: lastnik – država, poslovni partnerji 
(družbe znotraj skupine ELES, trgovci kot avkcijski 
kupci čezmejnih prenosnih zmogljivosti), 
zaposleni 

• pravočasno informiranje družbe s strani 
lastnika o njegovih zahtevah

• možnost izplačila deležev iz dobička odvisnih 
družb

• dosledno upoštevanje organizacijskih 
predpisov

• korektnim medpodročnim sodelovanjem

• racionalizacijo stroškov lastnih in tujih storitev

• čim več opravljenega dela v lastni režiji

• izkoristiti vse možnosti glede regulativne 
metodologije

• spremljanje plačilne sposobnosti iz 
kratkoročnega in dolgoročnega vidika na 
podlagi projekcije denarnega toka

Tveganje javnega naročanja

KAPITALI: zaposleni/družbeni 

IZZIVI: SI2, SI3, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni (predvsem PPD / Služba 
za javna naročila), pristojne državne ustanove 
(zakonodajalec, revizijsko sodišče itd.)

• dosledno izvajanje vzpostavljenega sistema 
JN

• boljša in intenzivnejša komunikacija med 
vsemi udeleženimi z različnih področij in služb 
v postopkih JN

TVEGANJA POSLOVNE INFORMATIKE, 
TELEKOMUNIKACIJ IN VAROVANJA INFORMACIJ Način obvladovanja

Neuspešno obvladovanje pametnih omrežij 
z izdelavo ločenih področnih podatkovnih 
skladišč in parcialni pristop k poročanju 
vsakega oddelka zase kot podpora odločanju z 
napredno rabo podatkov

KAPITALI: proizvodni/zaposleni 

IZZIVI: SI2, SI4, SI5, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni, lastniki, poslovni partnerji

• digitalna transformacija podjetja, katere 
vodenje temelji na točnih in takojšnjih 
podatkih, in celovito poročanje

Nedelovanje informacijske varnosti

KAPITALI: proizvodni/zaposleni 

IZZIVI: SI2, SI3, SI13 

DELEŽNIKI: zaposleni

• vzpostavljeni sodobni načini varovanja 
informacij in kibernetskih prostorov
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Korporativna varnost

Korporativna varnost je za družbo ELES zelo po-
membno področje, saj na delovanje družbe vplivajo 
različni dejavniki tveganja, med drugim varnostni do-
godki v Sloveniji in tujini, naravne in druge nesreče, 
kibernetski napadi, operativna tveganja deležnikov 
družbe in zaposlenih, tveganja varovanja informacij, 
tveganja, ki ogrožajo varnost in zdravje pri delu. V 
okviru vzpostavljenega celovitega sistema upravljanja 
tveganj družbe ELES, ki je zasnovan na trinivojskem 
modelu obrambnih linij, korporativna varnost upravlja 
tveganja v okviru obrambne linije druge ravni. 

Za korporativno varnost v družbi ELES skrbi Služba za 
korporativno varnost (SKV). Med njene najpomemb-
nejše naloge sodijo skrb za:

• zdravje in varnost zaposlenih;

• poslovno varnost družbe oziroma neprekinjeno de-
lovanje družbe, vključno z infrastrukturo; 

• varovanje informacij, vključno z informacijsko var-
nostj;

• varnost premoženja družbe. 

Družba je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije na 
podlagi določil Zakona o informacijski varnosti v letu 
2019 imenovana za izvajalca bistvenih storitev na po-
dročju energije, podpodročje elektrika, za storitev pre-
nosa električne energije. S tem so bile dodatne naloge 
družbi naložene na področju informacijske varnosti in 
ukrepov za doseganje visoke ravni varnosti omrežij 
in informacijskih sistemov v segmentu zaščite, varo-
vanja in obrambe informacijskega okolja pred nedo-
voljenimi dostopi do infrastrukture kot del varnostnih 
ukrepov za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in raz-
položljivosti omrežja in informacijskih sistemov. V tej 
zvezi družba ELES že izvaja potrebne varnostne ukre-
pe, ki se delijo na organizacijske, logično-tehnične in 
tehnične ukrepe. Del ukrepov, ki jih je družba ELES kot 
izvajalka bistvenih storitev za zagotavljanje varnosti 
omrežij in informacijskih sistemov zavezana vzposta-
viti in bodo implementirani do zakonsko določenega 
roka (npr. priglasitev incidentov s pomembnim vpli-

vom na neprekinjeno izvajanje bistvenih storitev naci-

onalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost). 

Družba ELES posebno pozornost namenja zaščiti in-

frastrukture EES ter v tej zvezi izvaja stalne in dodatne 

zaščitne ukrepe. Stalni ukrepi se izvajajo v vseh razme-

rah in so določeni s posameznimi pravilniki oziroma 

navodili, ob povečani ogroženosti infrastrukture, izre-

dnem dogodku ali krizi pa se lahko njihovo izvajanje 

stopnjuje. Ukrepi so definirani v posameznih področ-

nih politikah. Dodatni ukrepi se izvajajo ob povečani 

ogroženosti infrastrukture, izrednem dogodku ali krizi, 

če stalni ukrepi, tudi če se njihovo izvajanje stopnjuje, 

ne zadostujejo. V primeru povečane ogroženosti, izre-

dnih dogodkov ali krize direktor družbe lahko razgla-

si izredne razmere in skliče svet direktorja družbe za 

upravljanje v kriznih in izrednih razmerah (npr. primer 

epidemije COVID-19). 

V zvezi z zaščito infrastrukture in drugega premoženja 

družbe ter zaposlenih je bila v letu 2019 izvedena dru-

ga faza projekta Kompletno protivlomno varovanje in 

videonadzor ELES, katerega cilj je vzpostaviti integriran 

sistem varovanja. Vzpostavljeni sistem bo omogočal, 

da so vsi podatki sistema videonadzora, protipožarne-

ga sistema, sistema kontrole vstopa in protivlomnega 

sistema, nameščeni na vseh ključnih objektih družbe, 

dosegljivi na enem mestu in se z enega mesta tudi 

upravljajo. Družba tako kot zavezanec za organizira-

nje obveznega varovanja izpolnjuje tudi vse zakonske 

zahteve, izvaja ukrepe zaščite in s tem zagotavlja var-

nost zaposlenih, objektov, infrastrukture ter omogoča 

neprekinjeno zagotavljanje storitev. Delno se sistem 

tehničnega varovanja na ključnih objektih dopolnjuje 

s fizično prisotnostjo varnostnikov na objektih, za vse 

objekte pa so za morebitne varnostne incidente zago-

tovljene tudi intervencije varnostnih služb. 

Pomembna naloga SKV je tudi skrb za varnost in 

zdravje zaposlenih pri delu. Aktivnosti na tem podro-

čju so podrobneje predstavljene v poglavju Človeški 

kapital – zaposleni.

Notranja revizija in sistem notranjih kontrol

V družbi, ki je v upravljanju vzpostavila in razvija 
sodobni način nadzora s tremi stebri obrambe, je 
notranja revizija tretji steber (več o tem v poglavju 
Izjava o upravljanju), namenjen ugotavljanju stanja 
in delovanja ukrepov – notranjih kontrol za blaženje 
tveganj in svetovanju izboljšav. Notranja revizija pri-
speva k izboljševanju poslovanja družbe s spodbuja-
njem premišljenega, urejenega načina delovanja 
na področjih upravljanja, ravnanja s tveganji in 
njihovega obvladovanja, s sodelovanjem z drugo 
linijo obrambe, namenjene vzpostavitvi, spremljanju 
in razvoju kontrolnega sistema, pa v družbi ELES do-
segamo sinergije pri tem. 

Z notranjo revizijo direktor družbe pridobiva neodvi-
sne in nepristranske informacije ter mnenje o stanju 
in delovanju ukrepov za obvladovanje tveganj, pri 
tem pa odgovornost za vzpostavitev, delovanje in 
razvoj ukrepov – notranjih kontrol za obvladovanje 
tveganj poslovanja ostaja na direktorju družbe in di-
rektorjih področij, ki so prva linija obrambe. 

Družba ELES ima vzpostavljen sistem notranjih 
kontrol, sestavljen iz pravil in postopkov, opredelje-
nih v internih predpisih družbe, sprejetih na svetu za 
sisteme upravljanja in v drugih pisnih usmeritvah di-
rektorja družbe, v organizacijski strukturi, opredeljeni 
v Pravilniku o organizaciji ELES, d.o.o., ter s sistemom 
pristojnosti (odgovornosti) opredeljenih v Aktu o 
sistemizaciji vrste del in delovnih mest družbe ELES, 
d.o.o., in izdanih pooblastilih direktorja družbe. 

Z uvedenim sistemom in delovanjem notranjih kon-
trol se zagotavljajo: točnost, zanesljivost in popol-
nost podatkov in informacij za pravilno in pošte-
no izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in 
odkrivajo napake v sistemu ter zagotavlja skladno in 
smotrno poslovanje. 

Družba ELES je pri svojem poslovanju v letu 2019 
upoštevala vse zakonske podlage, ki urejajo in 
omogočajo delovanje sistemskega operaterja pre-
nosnega omrežja.
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Družba ELES je ob koncu leta 2019 začela vzpostavljati sistem povezave med upravljanji tveganj in upravlja-

nji priložnosti, kot izhajajo iz strateških izzivov in strateških ciljev. Gre za obsežen projekt, ki je šele v prvih 

fazah razvoja.

UPRAVLJANJE PRILOŽNOSTI

Priložnost  Strateški izziv

Vključevanje deležnikov SI8, SI12

Uporaba načel učinkovitega upravljanja sredstev tudi pri upravljanju voznega 
parka, elektrifikacija voznega parka

SI6

Optimiran projekt digitalne transformacije z vidika vsebine in preglednosti SI2, SI7

Optimizacija poslovnih procesov SI2, SI7

Višja izobrazbena struktura zaposlenih in vključevanje netehnoloških 
strokovnjakov

SI2, SI7

Popoln prehod na vzdrževalno metodo RCM, medgeneracijski prenos znanj in 
razpoložljivost relevantnih podatkov

SI2, SI4, SI13

Razpršena proizvodnja in odjema, ki bo podprta z zagotavljanjem kibernetske 
varnosti tudi na strani malega odjemalca

SI2, SI3

Sistematično delo pri ozaveščanju in uvajanje boljše korporativne kulture SI9

Ohranjanje in izboljšanje stopnje zanesljivosti delovanja s povečanjem 
odpornosti posameznih elementov elektroenergetskih objektov

SI2, SI4, SI6, SI13 

Nove rešitve za dodatno fleksibilnost elektroenergetskega sistema (lažje in 
boljše vključevanje aktivnih odjemalcev in OVE), udeležencem na trgu pa nove 
priložnosti aktivnega sodelovanja in zmanjšanje omejevanja proizvodnje iz OVE

SI1, SI4

Obnova in izboljšanje 110 kV EEO SI2, SI3, SI4

Sistematično delo pri razvoju novih pristopov (npr. Asset Management) in 
premišljeno uvajanje nekonvencionalnih tehnologij

SI2, SI3, SI4

Ohraniti nabavo in vgradnjo najboljših tehnologij in zagotavljanje ustreznih 
strokovnjakov že v fazi načrtovanja, trajni sistem izobraževanja

SI7

Vgradnja novih naprav, ki temeljijo na novejših tehnologijah in pripomorejo k 
višji stopnji zanesljivosti

SI2, SI4, SI6

Razvijati inovativno okolje in spodbujati inovativno delovanje SI5, SI9

Razogljičenje kot priložnost za preobrazbo in uvajanje novih storitev SI6

Katalog priložnosti

Priložnost  Strateški izziv

Z vključevanjem razpršenih enot in aktivnega odjema zagotovimo možnost 
vstopanja v nove vloge ter razvijemo in izvajamo nove energetske storitve

SI4, SI7

Izkušene kadre spodbuditi in motivirati za prenos znanj na mlajše, hkrati pa pri 
mlajši generacij vzbuditi občutek pripadnosti podjetju

SI9

Razvijati stimulativno in napredno okolje, skrb za osebni razvoj, možnosti 
strokovnega napredovanja, sistematično delo s fakultetami

SI9

Razvoj novih produktov in storitev SI5, SI7

Integrirati procese razvoja poslovne odličnosti SI13

Debirokratizacija in pomlajevanje družbe SI2, SI9, SI4

Motiviranje uporabnikov za hitrejši prehod v sodobno nizkoogljično družbo SI1, SI6

Optimizacija komunikacije z zunanjimi deležniki SI1, SI2, SI10

Optimizacija upravljalskih procesov ELES SI13

Zagotavljanje večjega zadovoljstva uporabnikov SI13

Debirokratizacija javnega naročanja SI2, SI13

Izobraževanje odjemalcev in regulatorja SI2, SI6, SI13, SI4

Sistemsko vključevanje novih netehnoloških znanj v delovne in razvojne procese SI2, SI4

Urejanje odnosov z lokalnimi skupnostmi in sosednjimi državami SI4, SI13

Vključevanje podjetij in posameznikov v načrtovanje in izvajanje novih storitev SI6

Prikaz učinkovitosti družbe ELES in koristi za vse segmente življenja v Sloveniji SI7

Pozicioniranje družbe ELES v skladu z vrednotami znamke ELES. SI9

Povečanje ugleda SI9, SI10, SI12

Možnost prenosa izkušenj na partnerje in druge akterje na elektroenergetskem 
trgu

SI8

Privlačnost za nov profil iskalcev zaposlitve SI8, SI9
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Z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije je 

družba ELES uveljavila strateško usmeritev trajne-

ga, sistematičnega in profesionalno organiziranega 

dela na področju inovativnih projektov, inovativnih 

programov in institucionalnega sodelovanja na ravni 

Evropske unije kot ključnih segmentov razvoja druž-

be ELES. Postala je prva regulirana energetska druž-

ba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v 

središče svojega delovanja ter z uspešnimi projekti, 

organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo 

možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. 

Glede uvajanja pametnih omrežij in pridobivanja 

evropskih sredstev se uvršča v sam vrh evropskih sis-

temskih operaterjev. 

Raziskave in inovacije omogočajo uresničevanje 

strateških ciljev in podciljev, ki si jih je družba ELES 

zastavila v Dolgoročnem strateškem planu za obdob-

je od leta 2016 do 2020, to so:

• vlaganje v pametna omrežja,

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev in

• maksimizacija čezmejnih prenosnih zmogljivosti v 

okviru obstoječega omrežja.

Uvajanje inovativnih rešitev bo elektroenergetiki 

omogočilo, da se uspešno sooči z izzivi prehoda v 

nizkoogljično družbo, s tem pa seveda podpre ure-

sničevanje podnebnih in energetskih ciljev Evropske 

unije (EU) do leta 2030: 

• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za naj-

manj 40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990;

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov;

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 

27 odstotkov.

Rešitve, ki jih družba ELES išče v okviru raziskoval-

no-inovacijskih projektov, so skladne tudi z nekate-

rimi usmeritvami, ki jih Energetski koncept Slovenije 

(EKS) navaja kot razpoložljive rešitve za prehod v niz-

koogljično družbo:

• gospodarno ravnanje z energijo;

• električni avtomobili;

• učinkovitejši prenos energije; 

• opuščanje fosilnih virov in povečevanja deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah;

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo obnovljivih 

virov energije (OVE);

• razvoj tehnologij za shranjevanje energije;

• aktivna vloga končnih odjemalcev energije. 

Preglednica podaja informacije o ključnih strateških 

inovacijskih projektih, ki prispevajo h krepitvi intelek-

tualnega kapitala in s tem k ustvarjanju vrednosti 

družbe ELES. Prikazane so povezave s:

• strateškimi cilji družbe ELES; 

• evropskimi in nacionalnimi energetsko-podnebni-

mi cilji;

• tehnologijami, ki jih projekti razvijajo.

Dani so tudi časovni učinki projekta, njegovi deležni-

ki, viri financiranja, trajanje in vrednost projekta.

V nadaljevanju predstavljeni projekti bodo omogo-

čili boljšo izrabo obstoječe infrastrukture, priklju-

čevanje večjega deleža obnovljivih virov energije 

v omrežje in vključevanje baterijskih hranilnikov 

in aktivnih odjemalcev v najzahtevnejše sistemske 

storitve operaterjev prenosnega elektroenergetske-

ga omrežja.

Raziskovalno-inovacijski projekti

Priložnost  Strateški izziv

Optimiranje prenosa znanja SI13

Priložnost za vključitev malih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov SI1, SI4, SI6

Razvoj aktivnih odjemalcev električne energije, prosumerjev SI4, SI6

Digitalizacija SI2, SI6

Izraba objektov za nadgradnjo s sodobnimi rešitvami, ki podpirajo razvoj 
obnovljivih virov

SI6, SI2, SI4

Komunikacija pomena stabilnosti v širšem družbenem okolju SI2, SI4, SI13

Uporaba naprednih tehnologij na področju kibernetske varnosti SI3

Vzdrževanje dobrih odnosov s sosednjimi TSO SI4, SI10, SI13

Menjava bencinskih in dizel vozil na e-vozila SI6

Inovativna uporaba infrastrukture energetskih transformatorjev za ogrevanje in 
hlajenje tehnoloških, delovnih in poslovnih prostorov

SI4

Ureditev podatkov z enega mesta in doseganje večje kakovosti podatkov kot 
podpora odločanju

SI2, SI13

Ohranjanje visoke bonitetne ocene
SI2, SI7, SI11, SI12, 
SI13

Vključevanje regulatorja
SI2, SI4, SI6, SI7, 
SI13

Optimizacija procesov in razvoj novih podpornih storitev
SI2, SI6, SI4, SI7, 
SI13

Pridobivanje novih finančnih virov SI12

Uvajanje novih finančnih metod SI9
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Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:
• gospodarno ravnanje z energijo

• učinkovitejši prenos energije

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

V okviru delovnega sklopa 6 je bila izdelana arhitektura mehaniz-
ma čezmejne izmenjave prostih kapacitet sodelujočih proizvajalcev 
obnovljive energije (hidroelektrarne). Vloge partnerjev, ki sodelujejo 
v tem delovnem sklopu, so:

• HSE, HDE in ENEL (proizvajalci električne energije, vključeni 
v čezmejno izmenjavo fleksibilnosti blizu realnega časa) 
razvijajo programska okolja za optimizacijo in kreiranje ponudb 
razpoložljive električne energije (angl. Flex Energy Bid), ki jih 
ponudijo na trgu.

• ENG razvija programsko okolje, ki prenese kreirane ponudbe v 
programsko okolje, ki ga je izdelal RTE. RTE je izdelal programsko 
okolje, ki s pomočjo zaprto zančnega algoritma ob upoštevanju 
varnostnih in ekonomskih kriterijev odloči, katere od poslanih 
kreiranih ponudb se lahko izvršijo med Slovenijo in Italijo.

• EKC je izdelal programsko okolje, ki upošteva posnetke pretokov 
moči iz ocenjevalnikov stanj prenosnih operaterjev RTE, Terna in 
ELES (posnetki stanja omrežja – pretokov moči se posodabljajo 
v časovnem intervalu 5 min in so zajeti iz SCADA sistemov 
prenosnih operaterjev), s pomočjo katerih sestavi t. i. skupni 
model (angl. Common Grid Model) slovensko-italijanskega 
omrežja, ki prenese informacije potencialno kritičnih točk 
obravnavanega dela omrežja v programsko okolje RTE in 
predstavlja podlago za varnostno analizo, ki posledično odobri 
ali prepreči aktivacijo poslanih ponudb proizvajalcev.

• Družba ELES vodi in koordinira delovni sklop 6, pripravlja 
delavnice in organizira skupščine projekta v okviru delovnega 
sklopa 6. Prav tako je odgovorna za integracijo vseh zgoraj 
omenjenih programskih okolij v t. i. platformo za upravljanje 
fleksibilnosti (angl. Flex Energy Management Platform), ki bo za 
čas projekta nameščena v Elesovem poslovnem informacijsko-
tehnološkem okolju. Družba ELES je izdelala arhitekturo rešitve, 
ki je potrebna, da se bo lahko t. i. platforma za upravljanje 
fleksibilnosti povezala z Elesovim sistemom SCADA, v katerega 
bo prišel signal za aktivacijo proizvodnih enot HSE, ENEL in HDE 
iz programskega okolja RTE. ELES in Terna pripravljata rešitev za 
obračun aktiviranih ponudb (bidov) ob upoštevanju predpisov 
regulatorjev trga.

• Terna pripravlja svoje testno okolje sistema SCADA, da bo 
sprejela aktivacijski signal od družbe ELES in ga nato poslala 
ENEL in HDE.

Zgoraj opisane rešitve in aktivnosti so potrebne za vzpostavitev 
mehanizma za aktivacijo virov fleksibilnosti med energetskimi trgi 
(Italija-Slovenija) blizu realnega časa (znotraj 5 min). Začetek de-
monstracijskih testov mehanizma je predviden konec marca 2020.

Osmose

Trajanje: januar 2018–december 2021

Časovni učinek: dolgoročni

Vrednost: 21,85 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
458.101 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Belgija, Francija, Italija, Nemčija, 
Portugalska, Slovenija, Srbija, Španija, Švica 

Deležniki projekta: sistemski operaterji prenosnih in 
distribucijskih elektroenergetskih 
omrežij, raziskovalne ustanove, 
udeleženci na trgu z električno energijo, 
industrija in IT-podjetja 

Vloga družbe ELES: vodja šestega delovnega sklopa – WP6: 
Čezmejno sodelovanje pri izmenjavi 
virov fleksibilnosti med energetskimi trgi 
blizu realnega časa  

O projektu: 

Projekt OSMOSE ima regioanlno zelo velik dolgoročen potencial. 
Novi mehanizmi čezmejnega sodelovanja bodo povečali učin-
kokvitost in uporabnost klasičnih in sodobnih sistemskih hranil-
nikov energije ter dolgoročno znižali stroške uporabnikom.

HRANILNIKI

INFRASTRUKTURA

OVE

PLATFORME - TRG

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:
• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev 

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 40 odstot-

kov pod ravnjo iz leta 1990

Več informacij o projektu    www.osmose-h2020.eu

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev 

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990 

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• učinkovitejši prenos energije 

• opuščanje fosilnih virov in povečevanja deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah 

• aktivna vloga končnih odjemalcev energije

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Aktivnosti in rezultati v 2019: Projekt se je konec 

leta 2019 zaključil. Partnerji so uspešno izvedli vse 

aktivnosti, predvidene v okviru projekta. Rezultate je 

družba ELES predstavila oktobra na zaključni konfe-

renci, ki jo je na Dunaju gostil sekretariat Energetske 

skupnosti, ter na številnih drugih evropskih in sloven-

skih strokovnih dogodkih. Projekt FutureFlow se od 

drugih evropskih projektov razlikuje po tem, da je 

družba ELES v vlogi koordinatorja uspela v projekt 

vključiti podjetja in male enote za proizvodnjo elek-

trične energije iz OVE ter s pilotnimi testi v realnem 

času dokazala, da so te enote lahko zanesljiv vir fle-

ksibilnosti, ki lahko pomaga sistemskim operaterjem 

zagotavljati ravnovesje v elektroenergetskem siste-

mu in s tem zanesljivo oskrbo z električno energijo.

FutureFlow 
Trajanje: januar 2016–december 2020 

Časovni učinek: srednjeročni 

Vrednost: 13 milijonov EUR 

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
1,87 milijona EUR 

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Partnerji: 3E, APG, CYBERGRID, EIMV, EKC, 

ELEKTRO ENERGIJA, ELES, GEMALTO, 

GEN-I, MAVIR, SAP, TRANSELECTRICA 

Sodelujoče države: Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, 

Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija 

Deležniki projekta: industrijski in gospodinjski odjemalci 

energije, sistemski operaterji 

prenosnega omrežja, inštituti, IT-

podjetja, trgovci z električno energijo 

Vloga družbe ELES: koordinator projekta 

O projektu: 

Projekt FutureFlow raziskuje in dokazuje, kako v se-

kundarno regulacijo frekvence vključiti aktivne (na-

predne) odjemalce ter jo izvajati na mednarodni 

ravni, kakor to zahtevajo omrežni kodeksi.

STABILNOST

INFRASTRUKTURA

AKTIVNI ODJEM

PLATFORME - TRG

Več informacij o projektu    www.futureflow.eu

http://www.osmose-h2020.eu
http://www.futureflow.eu
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Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• učinkovitejši prenos energije

• opuščanje fosilnih virov ter povečevanje deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah

• razvoj tehnologij za shranjevanje energije

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Projekt je družba ELES izvajala skladno s korigiranim 

terminskim planom, povezanim z izdelavo razpisne 

dokumentacije in izvedbe postopkov javnega naro-

čanja. V letu 2019 je bila oddana prijava projekta 

SINCRO.GRID faza 2 za pridobitev sredstev iz naslo-

va CEF (Connecting Europe Facility). Prijava je bila 

uspešna, CEF je odobril 51 odstotkov nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje projekta SINCRO.GRID 

faza 2 (kompenzacijska naprava v RTP Cirkovce). 

Sincro.Grid

Trajanje: november 2016–november 2021

Časovni učinek: kratkoročni

Vrednost: 88,6 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
26,9 milijona EUR

Vir financiranja: Instrument za povezovanje Evrope (CEF)

Partnerji: ELES, HOPS, SODO, HEP ODS

Sodelujoče države: Slovenija, Hrvaška

Deležniki projekta: slovenski in hrvaški sistemski operater 

prenosnega in distribucijskega 

elektroenergetskega omrežja, 

raziskovalne ustanove (inštitut, 

fakulteta), industrija in drugi akterji v 

elektroenergetiki

Vloga družbe ELES: vodja konzorcija

O projektu: 

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pamet-

nih omrežij evropskega pomena na območju Slove-

nije in Hrvaške.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 

27 odstotkov

Več informacij o projektu    www.sincrogrid.eu

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:
• vlaganja v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-
manj 27 odstotkov

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 
27 odstotkov

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:
• gospodarno ravnanje z energijo

• učinkovitejši prenos energije

• opuščanje fosilnih virov ter povečevanje deležev 
hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-
ritvah

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

V okviru delovnega sklopa 5: Kakovost električne 
energije v omrežjih z močnostno elektroniko je družba 
ELES vodila raziskave, razvoj in nastajanje zaključ-
nega poročila z naslovom »Mitigation of power qua-
lity disturbances and provision of differentiated PQ«. 
Ker gre za zadnje poročilo v okviru delovnega sklopa 
5 projekta MIGRATE, pomemben del poročila obse-
gajo zaključne ugotovitve in tehnična priporočila za 
upravljanje oziroma nadziranje ravni kakovosti napa-
janja. Glavna naloga družbe ELES je bila vodenje dela 
in koordinacije med raziskovalnimi partnerji v delov-
nem sklopu 5, kar je bilo izvedeno s pomočjo orga-
nizacije telekonferenc in treh dvodnevnih sestankov. 
Pomembno delo je bilo opravljeno tudi v okviru delov-
nega sklopa 7: Komunikacija in ozaveščanje javnosti 
o rezultatih projekta, kjer so predstavniki družbe ELES 
predstavili rezultate na petih znanstvenih in razisko-
valnih konferencah. Organizirana je bila zaključna de-
lavnica za predstavitev končnih rezultatov delovnega 
sklopa 5, ki so bili javnosti predstavljeni tudi v brošuri. 
Na zaključni konferenci celotnega projekta je bil javno-
sti predstavljen krajši promocijski video.

Migrate 
Trajanje: januar 2016–december 2019

Časovni učinek: srednjeročni

Vrednost: 17,8 milijona EUR 

Višina nepovratnih 
sredstev za ELES: 

294.000 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Estonija, Finska, Francija, Irska, 
Islandija, Italija, Nemčija, Nizozemska, 
Slovenija, Škotska, Španija, Švica in 
Velika Britanija

Deležniki projekta: raziskovalne ustanove (inštituti/
univerze), sistemski operaterji 
prenosnih in distribucijskih 
elektroenergetskih omrežij, industrija 

Vloga družbe ELES: vodja petega delovnega sklopa – WP 5: 
Kakovost električne energije v omrežjih 
z močnostno elektroniko

O projektu: 

Projekt MIGRATE je usmerjen k iskanju inovativnih 
rešitev oziroma odgovorov na vprašanja, povezana z 
novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja 
kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih 
oskrbovanja vseevropskega prenosnega sistema ob 
visokem deležu proizvodnje električne energije iz raz-
pršenih proizvodnih virov in z zmanjšano inercijo, ki jo 

trenutno zagotavljajo klasične proizvodne enote.

STABILNOST

INFRASTRUKTURA

PARTNERSTVA,  

ZDRUŽENJA

OVE

Več informacij o projektu    www.h2020-migrate.eu

http://www.sincrogrid.eu/
http://www.h2020-migrate.eu/
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Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Aktivnosti in rezultati v 2019: V letu 2019 je družba 

ELES v sklopu mednarodnega projekta Defender iz-

vedla aktivnosti, ki so pomembno prispevale k bolj-

šemu razumevanju tveganj na infrastrukturi prenos-

nega elektroenergetskega omrežja in zagotavljanju 

njene zaščite. Člani konzorcija so v začetku leta 2019 

uspešno prestali ocenjevanje projekta za prvo po-

ročevalsko obdobje. Pred tričlansko komisijo so bili 

predstavljeni posamezni delovni sklopi in doseženi 

cilji. Komisija je bila seznanjena z nadaljnjimi plani 

in aktivnostmi. Člani projekta so se redno sestajali na 

plenarnih srečanjih in telekonferencah ter usklajevali 

in dopolnjevali posamezne pilote. Družba ELES je kot 

eden izmed članov projekta pomembno prispevala 

k realizaciji Deliverable 5.4 (tj. poročilo). V poročilu 

so bili objavljeni prvi rezultati pilotov. ELES je skupaj 

s partnerji Institut Jožef Stefan in Inštitut za korpo-

rativne varnostne študije organizirala delavnico na 

temo »organizacijski vidiki scenarijev«. Na delavnici 

so preverjali obstoječe protokole in procedure ukre-

panja v primeru incidenta na Elesovi infrastrukturi 

prenosnega elektroenergetskega omrežja. Jasno so 

definirali Elesove pilote in se začeli intenzivneje prip-

ravljati na njihovo izvedbo. Revidirali so poročila za 

Evropsko komisijo.

Defender

Trajanje: maj 2017–april 2020

Časovni učinek: srednjeročni

Vrednost: 8,86 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
 241.850 EUR 

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Francija, Grčija, Italija, Izrael, Nemčija, 

Portugalska, Romunija, Slovenija, Velika 

Britanija

Deležniki projekta: sistemski operaterji prenosnih in 

distribucijskih omrežij, raziskovalne 

ustanove, industrija, IT-podjetja, 

varnostni organi, državne ustanove

Vloga družbe ELES: prepoznava in analiza obstoječih in 

potencialnih groženj na prenosnem 

omrežju. Vodenje pilotnega projekta.

O projektu: 

Projekt Defender se ukvarja z identifikacijo tveganj 

na prenosni energetski infrastrukturi in storitvah, ki 

jih ta nudi, pripravo informacijskega okolja za zgo-

dnje prepoznavanje tveganj in ozaveščanje zaposle-

nih o ukrepih za njihovo zmanjševanje.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• vlaganja v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• izboljšanje energetske učinkovitosti vsaj za 27 od-

stotkov

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• učinkovitejši prenos energije

Več informacij o projektu    www.defender-project.eu

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• učinkovitejši prenos energije

• opuščanje fosilnih virov ter povečevanje deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE

• razvoj tehnologij za shranjevanje energije

• aktivna vloga končnih odjemalcev energije

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Aktivnosti in rezultati v 2019: Družba ELES je us-

pešno namestila in preskusila delovanje naprednih 

funkcionalnosti koordinirane regulacije napetosti, 

obratovanja v zaprti zanki, konzervativne regulacije 

napetosti in drugih. Z njimi je bila med drugim za 

prek 80 odstotkov izboljšana kakovost napajanja 

odjemalcev na projektnih lokacijah. Tako je bila us-

pešno zaključena prva faza projekta in v decembru 

je družba ELES od japonske agencije NEDO prevzela 

opremo v skupni vrednosti prek 8,5 milijona EUR. V 

okviru druge faze je družba začela naročanje opreme 

in implementacijo rešitev. Konec leta je bil uspešno 

zaključen postopek nakupa baterijskega hranilnika 

električne energije 4 MW moči in 8 MWh energijske 

kapacitete, ki bo postavljen v Ljubljani.

Nedo
Trajanje: november 2016–marec 2021

Časovni učinek: kratkoročni

Vrednost: 35 milijonov EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
20 milijonov EUR

Vir financiranja: sredstva agencije NEDO in lastna 

sredstva 

Sodelujoče države: Slovenija, Japonska

Deležniki projekta: sistemski operaterji distribucijskih 

omrežij, industrijski in gospodinjski 

odjemalci energije, skupnosti (lokalne, 

mestne, potrošniške itd.), industrija 

(slovenska in japonska) 

Vloga družbe ELES: lastnik in koordinator projekta

O projektu: 

NEDO je triletni projekt pametnih omrežij, ki izzive so-

dobnega elektroenergetskega sistema v luči trajno-

stnega razvoja rešujejo z okolju prijaznimi rešitvami.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev

• vlaganja v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 

27 odstotkov

Več informacij o projektu    www.eles.si/projekt-nedo

http://www.defender-project.eu
https://www.eles.si/projekt-nedo
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Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• opuščanje fosilnih virov ter povečevanje deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Aktivnosti in rezultati v 2019: Meseca aprila se je 

projekt po štirih letih izvajanja uspešno zaključil. Za 

namen zaključnega poročila je družba ELES pripravi-

la dokument z naslovom BET poročilo o regionalnem 

ozaveščanju in finančno poročilo. Zaključne konfe-

rence projekta v Bruslju so se udeležili predstavniki 

družbe, predstavniki Evropskega parlamenta, Evrop-

ske komisije, raziskovalne sfere in konzorcijski par-

tnerji. Po štirih letih razvijanja novih in inovativnih 

izobraževalnih gradiv na področju inženiringa biora-

finerij in menedžmenta vrednostnih verig bioloških 

virov energije se na Tehniški univerzi v Gradcu in 

Univerzi Twente na Nizozemskem izvajata dva nova 

študijska programa, ki se osredotočata na oskrboval-

no verigo tehnologij s področja OVE v posameznih 

regionalnih kontekstih in razvijata napredne sisteme 

biorafinerij v sklopu bioekonomije.

Bioenergy train

Trajanje: maj 2015–april 2019

Časovni učinek: srednjeročni

Vrednost: 3,7 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
110.625 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Avstrija, Nemčija, Nizozemska, 

Portugalska, Romunija, Slovenija

Deležniki projekta: izobraževalne in znanstveno-

raziskovalne ustanove, zaposleni v 

elektroenergetiki, dijaki, študenti

Vloga družbe ELES:  vodja regionalnega ozaveščanja ciljnih 

skupin

O projektu: 

Poudarek projekta BIOENERGY TRAIN je na združe-

vanju visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov, 

strokovnih združenj in predstavnikov industrije, ki se 

pri delu srečujejo z obnovljivimi viri energije (OVE) 

ter njihovim vključevanjem v energetske sisteme 

stavb, naselij in regijj.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 

27 odstotkov

Več informacij o projektu    www.bioenergytrain.eu

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije za naj-

manj 27 odstotkov

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• učinkovitejši prenos energije

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

V ospredju je bila implementacija demonstracijskih 

okolij za izbrane poslovne primere uporabe v sloven-

skem okolju. Za demonstracijske namene projekta je 

družba ELES skupaj s slovenskimi partnerji nadgra-

dila obstoječo IKT komunikacijsko platformo ECCo 

SP in lokalne kliente slovenskih partnerjev projekta 

na Spring Release 2019, vzpostavila komunikacijske 

tokove med partnerji: ELES-Elektro Gorenjska-EI-

MV, razvila in implementirala vmesnik za pretvorbo 

med protokoloma MQTT/AMQP, izboljšala in razši-

rila osnovni model omrežja ELES za potrebe dolgo-

ročnega planiranja obratovanja po standardu CIM 

(CGMES). Opazovanost modela omrežja ELES (t. i. 

observabilnost) se je razširila z dodatkom modela di-

stribucijskega omrežja Elektro Gorenjske.

Uspešno je bilo izvedeno vmesno poročanje projek-

ta TDX-ASSIST za prvo poročevalsko obdobje pred 

predstavnikom evropske agencije INEA. Projekt TDX-

-ASSIST je bil predstavljen tudi v okviru 14. konferen-

ce slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki je 

potekala v Laškem.

Tdx-assist
Trajanje: oktober 2017–september 2020

Časovni učinek: srednjeročni

Vrednost: 4,2 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
147.375 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države:  Velika Britanija, Francija, Nemčija, 

Portugalska, Belgija, Slovenija

Deležniki projekta: raziskovalne ustanove (inštituti/

univerze), sistemski operaterji 

prenosnih in distribucijskih 

elektroenergetskih omrežij, ENTSO-E, 

tehnološke družbe, raziskovalne 

ustanove, udeleženci na trgu z 

električno industrijo

Vloga družbe ELES: sodelovanje v treh delovnih sklopih 

projekta (WP1, WP2 in WP4) s 

poudarkom na četrtem delovnem 

sklopu – WP4: Razvoj, testiranje in 

vrednotenje podatkovnih interakcij 

TSO-DSO z uporabo prilagodljivih in 

varnih orodij

O projektu: 

Poudarek projekta je na vzpostavitvi interoperabilno-

sti TSO-DSO, varnosti in prilagodljivosti sistemov za 

vključevanje novih uporabnikov in povečanega obse-

ga podatkov in informacij.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev

• vlaganja v pametna omrežja

Več informacij o projektu    http://tdx-assist.eu

http://www.bioenergytrain.eu/
http://tdx-assist.eu
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Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• učinkovito upravljanje fizičnih sredstev družbe

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev 

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

• povečanje deleža obnovljivih virov energije na 

najmanj 32 odstotkov

• izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 

32,5 odstotka

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• učinkovitejši prenos energije 

• gospodarno ravnanje z energijo

• opuščanje fosilnih virov in povečevanja deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah

Aktivnosti v letu 2019: 

Oktobra 2019 je bila podpisana pogodba o sofinan-

ciranju projekta in uradni začetek izvajanja projekta.

FlexPlan

Trajanje: oktober 2019–oktober 2022

Časovni učinek: dolgoročni

Vrednost: 4,4 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
127.156 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Italija, Španija, Portugalska, Srbija, 

Nemčija, Norveška, Belgija, Slovenija

Deležniki projekta: sistemski operaterji prenosnih in 

distribucijskih elektroenergetskih 

omrežij, ENTSO-E, raziskovalne ustanove 

(inštituti/univerze), tehnološke družbe, 

udeleženci na trgu z električno industrijo

Vloga družbe ELES: sodelovanje v šestih delovnih sklopih 

projekta (WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 in 

WP7) s poudarkom na četrtem – WP4: 

»pan-evropski scenariji za ciljna leta« 

in petem delovnem sklopu – WP5: 

»Regionalni scenariji in ocena prednosti 

v primerjavi s tradacionalnimi pristopi 

načrtovanja«.

O projektu: 

Poudarek projekta FlexPlan je na izdelavi novega 

orodja in pristopov za optimizacijo načrtovanja pre-

nosnih in distribucijskih elektroenergetskih omrežij 

ob hkratnem upoštevanju klasičnih investicij in vklju-

čevanju novih tehnologij za zagotavljanje fleksibil-

nosti omrežij, s katerimi bo v prihodnosti mogoče 

reducirati in optimirati stroške razvoja omrežij ob 

zagotovitvi ustrezne ravni zanesljivosti obratovanja.

Več informacij o projektu    www.FlexPlan-project.eu 

hrambe podatkov itd. V okviru projekta bo potekalo sedem 

predstavitev, ki so razporejene v devet držav, in sicer: Grči-

ja, Bolgarija, Slovenija, Romunija, Madžarska, Italija, Finska, 

Estonija in Latvija.

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev 

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 40 od-

stotkov pod ravnjo iz leta 1990

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• učinkovitejši prenos energije

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Vloga družbe ELES na projektu je opazovanje in ocenjevanje 

delovnih sklopov WP2, WP3, WP4, WP6 in WP7. Prvi delov-

ni sestanek za zagon projekta je bil med 16.–17. januarjem 

v Bruslju, kjer so bili predstavljeni vsi delovni sklopi (WP1–

WP9). Določen je bil položaj družbe ELES kot ocenjevalca in 

opazovalca na zgoraj omenjenih delovnih sklopih z vidika 

prenosnega operaterja. Izpolnjevanje vprašalnikov znotraj 

delovnega sklopa WP7 je vezano na lokalizirano proizvodnjo 

virov, ki lahko ponudijo fleksibilnost v omrežju na ravni raz-

delilnega omrežja (SN – nivo). Upošteva se tudi agregirana 

fleksibilnost vse do prenosne napetostne ravni. Izpolnjeva-

nje vprašalnikov je vezano na delovni sklop WP2: analiza 

SOTA – ocena zahtev končnih uporabnikov – udeležencev; 

prenosni in distribucijski operaterji, vsi udeleženci na trgu. 

Delovni sklop WP6 skupaj z Elektro Ljubljana. Vzpostavitev 

lokaliziranega trga prožnosti med deležniki na ravni distribu-

cije. Sodelovanje pri oblikovanju tržne platforme med preno-

snim in distribucijskim operaterjem za potencialne produkte 

fleksibilnosti. Delovni sklop WP3. Analiza zakonskih podlag 

regulatorja za vzpostavitev trga s fleksibilnostjo na distri-

bucijskem nivoju. Analiza načrtovanja trga s fleksibilnostjo. 

Definicija storitev trga prožnosti in možnosti implementacije 

v platformo IEGSA. Povezano z delovnim sklopom WP6. So-

delovanje z Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki vodi 

delovni sklop WP3: Snovanje »peer to peer« trga s prožnostjo 

na distribucijski ravni.

interrface
Trajanje: januar 2019–december 2022

Časovni učinek: dolgoročni

Vrednost: 21,03 milijona EUR

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
86.625 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, 

Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, 

Italija, Luksemburg, Portugalska, 

Romunija, Srbija, Slovenija in Španija

Deležniki projekta: sistemski operaterji prenosnih in 

distribucijskih elektroenergetskih 

omrežij, raziskovalne ustanove, 

operater trga z električno energijo, 

udeleženci na trgu z električno 

energijo, industrija, regulator 

energetskega trga in IT-podjetja 

Vloga družbe ELES: ocenjuje in opazuje delovne sklope: 

WP2, WP3, WP4, WP6 in WP7

O projektu: 

V okviru energetske transformacije na evropski ravni je vse-

bina projekta naslednja: cilj projekta je načrtovati in razvi-

ti interoperabilno arhitekturo IEGSA (angl. Interoperable 

pan-European Grid Services Architecture). Projekt preučuje 

integracijo novih storitev na distribucijski ravni (upravljanje 

prezasedenosti omrežja, izravnalni lokalni trgi, trgovanje na 

ravni vsak z vsakim, povezava trga na drobno s trgom na de-

belo z električno energijo) in povezavo s prenosno ravnjo ele-

ktroenergetskega sistema v skladu s sodelovanjem ENTSO-E 

ter regulatorjem in operaterjem trga z električno energijo in 

tudi agregatorjem. Uporabljene bodo najnovejše digitalne 

tehnologije za obdelavo in zaščito podatkovnih tokov: raz-

pršene baze podatkov, tehnologija veriženja blokov (angl. 

Blokchain), upravljanje velikih količin podatkov (angl. Big 

Data). Vsebina projekta INTERRFACE se ukvarja s povezavo 

prenosnih operaterjev z distribucijskimi operaterji in agrega-

torji (t. i. trikotnik DSO-TSO-Agregator), kjer se odpre mno-

go regulatornih in varnostnih vprašanj v zvezi z delovanjem 

in zanesljivim obratovanjem elektroenergetskega sistema, 

Več informacij o projektu    http://www.interrface.eu/



328 329

O DRUŽBI ELES      POSLOVNO POROČILO      UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI      O KORPORATIVNEM POROČANJU

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• vlaganje v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij vseh onesnaževalcev za več kot 

80 odstotokov do leta 2050, ob upoštevanju sce-

narija visoke penetracije električnih vozil (30-od-

stotni delež EV leta 2030 in 80-odstotni delež EV 

leta 2050)

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• opuščanje fosilnih virov ter povečevanja deležev 

hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih sto-

ritvah

• razvoj naprednih tehnologij za izrabo OVE

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Projekt je v letu 2019 odobrila Evropska komisija. 

Projekt se izvaja od 1. 1. 2020.

INICIT-EV

Trajanje: januar 2020–december 2023

Časovni učinek: dolgoročni

Vrednost: 15 milijonov EUR 

Višina nepovratnih 

sredstev za ELES: 
263.200 EUR

Vir financiranja: Program Obzorje 2020 

Sodelujoče države: Francija, Italija, Španija, Nizozemska, 

Slovenija, Turčija, Nemčija, Estonija 

Deležniki projekta: raziskovalne institucije, univerze, 

proizvajalci polnilnih postaj, proizvajalci 

avtomobilov, sistmeski operaterji 

prenosnega elektroenergetskega 

omrežja, lokalne skupnosti, združenja 

taksistov, podjetja za souporabo 

avtomobilov in električnih vozil 

Vloga družbe ELES: sodelovanje pri razvoju platforme za 

načrtovanje polnilne infrastrukture 

in aplikacije za upravljanje, nadzor in 

optimizacijo polnilne infrastrukture z 

namenom zagotavljanja uporabnikom 

prijaznega polnjenja in vožnje e-vozil

O projektu: 

Poudarek projekta INCIT-EV je demonstracija upo-

rabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše 

in daljše razdalje z namenom spodbujanja množič-

ne uporabe e-vozil v Evropi. INCIT-EV bo zasledoval 

uporabniško usmerjen pristop za izvedbo zasnove 

inovativnih in komplementarnih polnilnih rešitev v 

urbanih, primestnih in zunajmestnih okoljih. Projekt 

je ciljno usmerjen predvsem na zasebne končne upo-

rabnike in ponudnike mobilnostnih storitev, kot so 

taksi podjetja, podjetja za souporabo vozil, e-koles in 

električnih skuterjev.

Več informacij o projektu    www.FlexPlan-project.eu 

Povezanost s strateškimi cilji družbe ELES:

• vlaganja v pametna omrežja

Povezanost s podnebno energetskimi cilji EU:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 

40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990

Povezanost z razpoložljivimi rešitvami EKS:

• gospodarno ravnanje z energijo

• električni avtomobili

• učinkovitejši prenos energije

• dejavna vloga končnih odjemalcev energije

Aktivnosti in rezultati v letu 2019: 

Skladno s konceptom E8 je družba ELES leta 2018 

zasnovala demonstracijski projekt, v okviru katerega 

bo raziskan vidik uporabnikov e-vozil in ki bo zaposle-

nim omogočil uporabniško izkušnjo e-mobilnosti s 

14 službenimi e-vozili, vzpostavljena bo mreža 16 

pametnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje na lo-

kacijah družbe ELES po Sloveniji in 5 pametnih do-

mačih polnilnic ter vzpostavljen centralni sistem za 

daljinsko upravljanje polnilnic. 

Do konca leta 2019 so v družbi ELES za elektrifikacijo 

voznega parka nabavili 5 e-vozil in najeli 3 e-vozila 

ter začeli z izvajanjem testiranj koncepta E8 med 

zaposlenimi. Na lokacijah družbe ELES po Sloveniji 

so bile do konca leta 2019 postavljene štiri pametne 

polnilnice za dolgotrajno polnjenje, ostalih 12 pa je 

bilo postavljenih do sredine januarja 2020. Pet pa-

metnih domačih polnilnic bo izmenično nameščenih 

pri uporabnikih doma. Centralni sistem za daljinsko 

upravljanje polnilnic se vzpostavlja, začetek njegove-

ga delovanja pa je predviden za april 2020.

E8, koncept celostnega razvoja 
infrastrukture za masovno 
polnjenje e-vozil

O projektu: 

Prehod na e-mobilnost je eden največjih izzivov, s 

katerimi se sooča človeštvo. Kot družba za ta izziv še 

nima vseh rešitev. Že danes pa je znano, da bodo 

pomembno vlogo odigrali ozaveščeni lastniki e-vozil, 

ki bodo raje kot hitre polnilnice izbrali počasno pol-

njenje na domačih pametnih polnilnicah. Le tako bo 

doseženo, da bo e-vozila poganjala energija iz obno-

vljivih virov. Zato družba ELES že nekaj let dejavno 

razvija napredne odgovore. Med njimi je tudi prvi 

slovenski koncept celostnega razvoja infrastrukture 

za masovno polnjenje e-vozil, ki je bil javnosti pred-

stavljen leta 2018. 

Koncept E8 sestavlja osem gradnikov. Če želimo do-

seči množičen prehod na trajnostno e-mobilnost, 

morajo usklajeno delovati ključni deležniki na vseh 

področjih, ki jih obravnavajo gradniki koncepta: 

1. ozaveščeni uporabniki: Lastniki e-vozil podpirajo pogosto in 

daljše priključevanje ter centralno vodenje moči polnjenja;

2. gosto omrežje zasebnih polnilnic: Mreža zasebnih polnilnic 

vsakemu lastniku e-vozila omogoča dolgotrajno polnjenje;

3. enostavno priključevanje: Stične tehnologije olajšajo pogos-

to priključevanje na polnilnice;

4. hipna identifikacija: E-vozila napredno gostujejo na polnilni-

cah;

5. daljinsko vodenje: Moč zasebnih polnilnic je mogoče 

preprosto upravljati iz centrov vodenja;

6. večravenska integracija: Zasebne polnilnice so vključene v 

centre vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja;

7. trg aktivnega odjema: Vključitev pametnih počasnih polnil-

nic na trg aktivnega odjema;

8. strateško upravljanje: Razreševanje izzivov uporabe hitrih 

polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije.

Več informacij o projektu    www.e8concept.com 
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 Izvedeni koraki

Že leta 2018 so v družbi ELES uresničili, v tem letu pa 
nadgradili:

• Uvedli so koncept šestih kapitalov, iz katerih z iz-
vajanjem dejavnosti ustvarjajo vrednost za ključne 
deležnike; to so proizvodni, človeški, družbeni, inte-
lektualni, naravni in finančni kapital.

• V tem letu so v okviru nastajanja trajnostne strate-
gije družbe ELES opredelili nove strateške izzive, ki 
jih zaposleni v družbi ELES zaznavajo v notranjem in 
zunanjem, domačem, evropskem in mednarodnem 
prostoru ter ki bistveno vplivajo na prihodnost oskr-
be z električno energijo.

• Opredeljene strateške izzive so pregledno povezali 
z vhodnimi kapitali ter z relevantnimi mednaro-
dnimi referenčnimi dokumenti in študijami orga-
nizacij WEC – World Energy Council in CIGRE ter s 
cilji trajnostnega razvoja, sprejetimi na Vrhu OZN 
(United Nations Sustainable Development Goals). 
Več o tem v nadaljevanju v točki o poročanju o ne-
finančnem poslovanju.

• Poročanje o obvladovanju tveganj so uravnotežili z 
razvojnim pogledom na obvladovanje priložnos-
ti, ki jih zaznavajo v notranjem in zunanjem okolju 
ter jih uresničujejo s sodelovanjem ali vodenjem 
raziskovalnih, razvojnih in strateških inovacijskih 
projektov.

• Poročanje o upravljanju ključnih tveganj in prilož-
nosti so povezali z vhodnimi kapitali, strateškimi 
izzivi in deležniki, za katere ustvarjajo vrednost.

• Poslovno poročilo so zasnovali kot rezultat trajno-
stnega poročanja, s pogledom skozi kapitale. 
Tako so zabrisali meje med področji oziroma služ-
bami ter k razmišljanju in poročanju o aktivnostih 
in rezultatih pristopili s povezovanjem finančnih in 
nefinančnih informacij o poslovanju, podanih po 
kapitalih. Poročanje o vsakem od šestih kapitalov so 
povezali s ključnimi tveganji in strateškimi izzivi, ki 
vplivajo na izbrani kapital. Računovodsko poročilo 
so umestili v poročanje o finančnem kapitalu.

• Prizadevali so si za krajšanje vsebin (in s tem ob-
sega) letnega poročila s ciljem ohraniti le bistvene 

informacije o poslovanju.

 Načrtovani koraki

Poročilo za leto 2019 je izpeljano v času, ko se prip-
ravlja daljnoročni strateški plan družbe ELES, ki bo 
metodološko usklajen tudi s priporočili celovitega 
poročanja. Šele ta usklajenost bo omogočila celovi-
to povezavo med izzivi, strateškimi cilji, priložnostmi 
in tveganji ter ključnimi kazalniki poslovanja. V pri-
hodnjih letih bodo skladno z mednarodno sprejetimi 
in uveljavljenimi načeli celovitega poročanja nada-
ljevali še bolj osredotočeno celovito razmišljanje 
in poročanje s poudarki na:

• opredelitvi bistvenosti v procesu ustvarjanja 
vrednosti v družbi ELES na kratek, srednji in dolgi 
rok, ki bo vplivala tudi na načrtovanje ukrepov za 
uresničevanje strateških in izvedbenih ciljev na le-
tni ravni ter v srednje- in dolgoročnem obdobju;

• oblikovanju strateškega fokusa, oblikovanega 
okoli scenarijev razvoja, in usmeritvi v prihod-
nje trajnostno delovanje, ki ga bodo preverili ne 
le v notranjem, temveč tudi v zunanjem okolju, to-
rej med ključnimi zunanjimi deležniki;

• sistematičnem prikazu temeljnih vplivnih de-
javnikov na ustvarjanje vrednosti družbe ELES v 
celotni elektroenergetski oskrbni verigi (tako na 
vhodni strani proizvajalcev električne energije kot 
na izhodni strani distribucijskih podjetij in upravi-
čenih odjemalcev ter drugih ključnih deležnikov, ki 
vplivajo na naše poslovanje);

• večji povezanosti finančnih in nefinančnih in-
formacij o trajnostnem poslovanju, z jasnim po-
ročanjem o merljivih in bistvenih, strateško zas-
tavljenih kazalnikih trajnostnega poslovanja.

V Dolgoročnem strateškem planu za obdobje 2016–
2020 si je družba ELES kot enega strateških ciljev 
zadala uvedbo trajnostnega poročanja, nato pa vpe-
ljavo celovitega/integriranega poročanja. Obstoječi 
sistem letnega poročanja je družba v letnih poročilih 
za leti 2016 in 2017 že nadgradila s podatki o ure-
sničevanju trajnostnega poslovanja in s sledenjem 

smernicam trajnostnega poročanja GRI G4, poroči-
lo za 2018 pa je bilo že pretežno izvedeno v skladu 
s smernicami za celovito poročanje, kot ga je leta 
2013 objavil Mednarodni svet za celovito poročanje 
(International Integrated Reporting Council, v nada-
ljevanju krajše: IIRC). 

Razvoj celovitega razmišljanja in korporativnega 
poročanja družbe ELES

strateški fokus 
in usmerjenost 

v prihodnost

povezljivost 
informacij

bistvenost

jedrnatost

vključenost 
deležnikov

zanesljivost in 
popolnost

konsistentnost 
in primerljivost 

poročanja

Pri uvajanju celovitega poročanja 

v družbo ELES sledimo naslednjim 

vodilnim načelom, kot jih je 

opredelilo strokovno-poslovno 

zavezništvo v okviru IIRC:
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Opis pričakovanega razkritja 
(Kodeks, točka 8.1.1, str. 32)

Poglavje v letnem poročilu družbe ELES za leto 2019, ki vsebuje 
pričakovano razkritje

• tveganja in sistem upravljanja 
tveganj

• notranje kontrole

Strateški izzivi družbe ELES (2025)

Korporativno upravljanje

• raziskave in razvoj Razvojno – raziskovalni projekti  Aktivnosti

• korporativno upravljanje 
družbe (vključno s pojasnitvijo 
odstopanj od določb Kodeksa)

Korporativno upravljanje

• pomembni dogodki in 
okoliščine, ki vplivajo na 
poslovni položaj družbe in/ali 
lastnikov

Kjučni kazalniki poslovanja v letu/Pomembnejši dogodki

Računovodsko poročilo (revidirani računovodski izkazi)/Dogodki po 
datumu bilance stanja

Strateški izzivi družbe ELES (2025)

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih/Ključna tveganja in 
priložnosti

Strateške usmeritve/Dolgoročni strateški plan za obdobje  
2016–2020/Izhodišča in poslovni načrt za leto 2020

• poročanje o trajnostnem 
razvoju družbe 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih 

Predstavitev družbe ELES/Poslanstvo, vizija in vrednote/Pomembne 
kapitalske povezave družbe ELES/Ključni deležniki

Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES

Poslovno poročilo/Trajnostno poslovanje – pregled skozi kapitale

O korporativnem poročanju družbe ELES

Umeščenost pričakovanih razkritij (poleg zakonsko predpisanih finančnih in nefinančnih razkritij) 
skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

• usmeritev o preglednosti poslovanja in poroča-

nju, kot so zajete v 8. točki Kodeksa korporativne-

ga upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

(SDH, d. d., maj 2017);

• mednarodnega okvira za celovito poročanje, prip-

ravljenega v okviru globalnega zavezništva IIRC 

– International Integrated Reporting Council (The 

International <IR> Framework; 2014) in

• smernic trajnostnega poročanja GRI, s prehodom 

na standarde GRI in z nadaljevanjem uporabe 

sektorskih razkritij GRI EUSD za elektroenergetske 

družbe.

Poročanje o nefinančnem poslovanju

Letno poročilo družbe ELES združuje in povezuje po-

ročanje o finančnem in nefinančnem poslovanju v 

okviru poslovnega poročila. To je zasnovano kot po-

ročanje o plemenitenju vhodnih kapitalov, s katerimi 

ustvarjajo vrednost za ključne deležnike. 

Pri tako zasnovanem korporativnem poročanju upo-

števamo zahteve oziroma pričakovanja:

• novele ZGD – 1J (Direktiva 2014/95/EU) o razkri-

tju nefinančnih informacij in informacij o raznoli-

kosti;
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Cilji trajnostnega razvoja,  
sprejeti na Vrhu Organizacije Združenih narodov leta 2015, s 
poudarkom na naslednjih ciljih:

Več informacij o ciljih in podciljih trajnostnega razvoja, pomembnih za družbo ELES in naše deležnike:  
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_
humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/.

Več o povezavi med cilji trajnostnega razvoja ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki  
Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES.

Power quality trends in the transition to carbon free electrical 
energy systems,  
referenčni strateški dokument strokovnega združenja CIGRE.

Celoten dokument Sustainability – at the Heart of CIGRE‘s Work:  
https://e-cigre.org/publication/RP_308_2-power-quality-trends-in-the-transition-to-carbon-free-electrical-
energy-systems. 

Več o povezavi med ciljnimi trajnostnimi področji CIGRE ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki 
Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES do leta 2025.

Ugotovitve in usmeritve navedenih referenčnih sektorskih in razvojnih dokumentov smo upoštevali pri 

opredelitvi strateških izzivov družbe ELES (sklop Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES do leta 

2025), ki smo jih pregledno povezali z vhodnimi kapitali za ustvarjanje vrednosti, te pa s ključnimi tveganji 

in deležniki (sklopa Strateške usmeritve/Upravljanje s standardi in tveganji ter Trajnostno poslovanje – 

pogled skozi kapitale). 

Poleg navedenega so pri pripravi letnega poročila za leto 2019 upoštevali vsebino in usmeritve naslednjih 
relevantnih sektorskih in razvojnih dokumentov:

Več informacij, celotno poročilo o raziskavi in interaktivni zemljevid rezultatov:  
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2020_-_Full_Report.pdf.. 

Več o povezavi med ugotovitvami raziskave ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki  
Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES do leta 2025.

World Energy Issues Monitor 2020,  
letna mednarodna raziskava Svetovnega energetskega sveta 
(World Energy Council).

Raziskava World Energy Issues Monitor 2020, rezultati za Slovenijo.

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
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Kazalnik Razkritje Poglavje

GRI 101: Osnova 2016    

GRI 102: Splošna razkritja 2016    

Predstavitev organizacije

102-1 Ime organizacije Predstavitev družbe ELES;

Osebna izkaznica družbe

102-2 Primarne aktivnosti, blagovne znamke, 
izdelki in storitve

Predstavitev družbe ELES;

Področje obratovanja

102-3 Sedež organizacije Predstavitev družbe ELES;

Osebna izkaznica družbe

102-4 Države, v katerih organizacija deluje Predstavitev družbe ELES;

Področje delovanja;

Ključni deležniki (Sodelovanje v organizacijah 
in združenjih)

102-5 Lastništvo in pravna oblika Predstavitev družbe ELES; 

Osebna izkaznica družbe

102-6 Trgi (geografska in sektorska razdelitev ter 
razdelitev po tipih odjemalcev)

Predstavitev družbe ELES; 

Področje delovanja

102-7 Velikost organizacije (število zaposlenih, 
število dejavnosti, prihodki od prodaje, 
obveznosti/kapital, število produktov ali 
storitev)

Predstavitev družbe ELES; 

Področje delovanja

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni,

Finančni kapital

102-8 Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti 
pogodbe, regiji in spolu

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

102-10 Pomembnejše spremembe v obdobju 
poročanja

Kjučni kazalniki poslovanja v letu 2019;

Pomembnejši dogodki, Nagovor direktorja; 

Koorporativno poročanje družbe ELES;

Razvoj celovitega razmišljanja in 
korporativnega poročanja družbe ELES

102-11 Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja 
previdnostno načelo

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitali;

Izjava o odgovornosti poslovodstva družbe; 

Upravljanje tveganj;

102-12 Zunanje listine, načela in druge 
ekonomske, okoljske in družbene pobude, 
katerih podpisnica in podpornica je 
organizacija

Upravljanje tvegani in priložnostmi; 
Korporativno upravljanje; 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitali;

Proizvodni kapital, 

Družbeni kapital

102-13 Članstvo v organizacijah Predstavitev družbe ELES;

Ključni deležniki (Sodelovanje v organizacijah 
in združenjih)

SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA

Poročanje o delovanju družbe ELES sledi mednaro-

dnim smernicam za trajnostno poročanje GRI Stan-

dards (Global Reporting Initiative Standards) in 

sektorskim razkritjem za energetske družbe (Sector 

Disclosures, Electric Utilities). 

Ključne vsebine, ki so predstavljene v poročilu, izha-

jajo iz opravljanja dejavnosti, za katere je družba 

ELES zadolžena (razvoj in obratovanje prenosnega 

omrežja), določili pa so jih v sodelovanju s pred-

stavniki področij (Področje za upravljanje s sredstvi 

in projekti, Področje za infrastrukturo prenosnega 

omrežja, Področje obratovanja sistema, Področje 

podpornih dejavnosti, Področje za informatiko in 

telekomunikacije, Področje za strateške inovacije) in 

vodji služb vodstva. 

Skladnost s smernicami trajnostnega poročanja GRI

Čeprav so začeli prilagajanje priprave določenih po-

datkov o poslovanju ter vplivih delovanja na družbo 

in okolje v skladu s smernicami GRI Standards, neka-

terih razkritij še ne izpolnjujejo ali jih izpolnjujejo le 

delno, kar je v tabeli v nadaljevanju jasno označeno. 

V prihodnje si bodo v družbi ELES sprizadevali pove-

čati skladnost poročanja s smernicami trajnostnega 

poročanja GRI Standards, zato bodo nadaljevali s pri-

lagajanjem zbiranja in priprave potrebnih podatkov. 

Tako kot do zdaj bodo tudi v prihodnje na začetku 

koledarskega leta pripravili letno poročilo, ki bo za-

jemalo obdobje od 1. 1. do 31. 12. za preteklo leto.

Vprašanja v zvezi z letnim poročilom in njegovo 

usklajenostjo s smernicami trajnostnega poročanja 

GRI in načeli celovitega poročanja nam lahko pošlje-

te na elektronski naslov: info@eles.si

mailto:info%40eles.si?subject=
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Kazalnik Razkritje Poglavje

102-49 Pomembnejše spremembe v primerjavi s 
predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z 
zamejitvijo obsega in vidikov

Kjučni kazalniki poslovanja v letu 2020;

Nagovor direktorja

Strateške usmeritve;

Izhodišča za poslovni načrt za leto 2020 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Koorporativno poročanje družbe ELES;

Razvoj celovitega razmišljanja in 
korporativnega poročanja družbe ELES

102-50 Obdobje poročanja Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

102-51 Datum zadnjega predhodnega poročila Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

102-52 Cikel poročanja Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

102-53 Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s 
poročilom

Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

102-54 Sklic glede poročanja v skladu z GRI Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

102-55 Kazalo po smernicah GRI Korporativno poročanje družbe ELES;

Skladnost s smernicami trajnostnega 
poročanja GRI

SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA ZA ENERGETSKE DRUŽBE

Kazalnik Razkritje Poglavje

Profil organizacije

EU4 Dolžina daljnovodov in kablovodov Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Proizvodni kapital

Kazalnik Razkritje Poglavje

Strategija in analiza

102-14

Izjava najvišjega nosilca odločanja v 
organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja 
za organizacijo in strategiji obravnavanja 
trajnostnega razvoja

Ključni kazalniki poslovanja v letu 2019;

Nagovor direktorja

Korporativno upravljanje;

Izjava o upravljanju – politika upravljanja 
priložnosti

102-15
Ključni vplivi, tveganja in priložnosti Upravljanje tveganj in priložnosti;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih

Etika in integriteta

102-16

Opis vrednot, načel, standardov in načel 
ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični 
kodeksi, korporativna integriteta

Predstavitev družbe ELES;

Poslanstvo, vizija in vrednote; 

Upravljanje tveganj in priložnosti;

Korporativno upravljanje

Upravljanje

102-18

Upravljavska struktura organizacije Predstavitev družbe ELES;

Organizacijska struktura Korporativno 
upravljanje

Vključevanje deležnikov

102-40
Seznam skupin deležnikov, s katerimi 
organizacija sodeluje

Predstavitev družbe ELES;

Ključni deležniki

102-42
Izhodišča za prepoznavanje in izbor deležnikov 
s katerimi organizacija sodeluje oziroma jih 
vključuje

Predstavitev družbe ELES;

Ključni deležniki

102-43

Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno 
s pogostostjo sodelovanja po skupinah 
deležnikov

Predstavitev družbe ELES;

Ključni deležniki

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Družbeni kapital

Podatki o poročilu

102-45 Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane 
računovodske  izkaze

Predstavitev družbe ELES;

Skupina ELES

102-46 Proces definiranja vsebine poročila in 
zamejitev vidikov

Strateške usmeritve;

Upravljanje tveganj; Trajnostno poslovanje – 
pregled po kapitalih; 

Koorporativno poročanje družbe ELES;

Razvoj celovitega razmišljanja in 
korporativnega poročanja družbe ELES

102-48 Učinki sprememb podatkov iz predhodnih 
poročil in razlogi za te spremembe

Strateške usmeritve;

Izhodišča za poslovni načrt za leto 2020
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Upravljavski pristopi in 
razkritja

Bistvene teme Poglavje

303-4 Odpadna voda Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Voda)

303-5 Poraba vode Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Voda)

GRI 304: Biotska raznovrstnost

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

304-1 Operativna mesta v lasti, zakupu ali 
upravljanju, ki so v bližini ali na območjih z 
zaščiteno visoko biotsko raznovrstnostjo

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Biotska raznovrstnost)

304-2 Vplivi dejavnosti na biodiverziteto v zaščitenih 
območjih

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Biotska raznovrstnost)

304-3 Zaščiteni in obnovljeni habitati Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Biotska raznovrstnost, Gozdovi)

GRI 305: Izpusti

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

305-1 Neposredne emisije toplogrednih plinov Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Zrak)

305-2 Posredne energetske emisije toplogrednih 

plinov

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Zrak, Ogljični odtis)

GRI 306: Odplake in odpadki

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

306-2 Skupna teža odpadkov po vrstah in načinu 

odstranjevanja 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Drugi odpadki)

306-3 Število in količina izlivov Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Skrb za okolje) 

GRI 307: Skladnost

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

307-1 Finančna vrednost glob in skupno število 

nefinančnih sankcij za neskladnost z okoljsko 

zakonodajo

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Skrb za okolje)

Upravljavski pristopi in 
razkritja

Bistvene teme Poglavje

EKONOMSKI VPLIVI 

GRI 201: Ekonomska uspešnost

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Finančni kapital

201-1 Neposredno ustvarjena in distribuirana 
ekonomska vrednost (prihodki, operativni 
stroški, plače in bonitete zaposlenih, plačila 
lastnikom kapitala, plačila državi (davki), 
donacije in druga vlaganja v skupnost)

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Finančni kapital

GRI 205: Protikorupcijsko ravnanje

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih

205-1 Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila 
preverjena tveganja, povezana s korupcijo, in 
pri katerih so bila ta tveganja ugotovljena

Upravljanje tveganj;

Korporativna integriteta

OKOLJSKI VPLIVI

GRI 301: Materiali

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES; 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

301-1 Poraba materialov po teži ali prostornini Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Surovine)

301-2 Odstotek uporabljenih recikliranih materialov Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital

GRI 302: Energija 

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES; 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

302-1 Poraba energije v organizaciji Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital 

302-4 Zmanjšanje porabe energije Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital

GRI 303: Vode in odpadne vode

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Naravni kapital

303-2 Upravljanje vplivov, povezanih z odvajanjem 
vode

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Naravni kapital (Voda)

SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
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Upravljavski pristopi in 
razkritja

Bistvene teme Poglavje

GRI 405: Različnost in enake možnosti

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Človeški kapital - zaposleni

405-1 Struktura organov upravljanja in struktura 
zaposlenih po kategorijah zaposlenih (po 
spolu, starosti – pod 30 let, 30 – 50 let, nad 
50 let, pripadniki manjšin, drugi relevantni 
kazalniki različnosti)

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA ZA ENERGETSKE DRUŽBE

Bistveni vidiki Upravljavski pristopi (DMA) in kazalniki Poglavje

EKONOMSKI VPLIVI    

Raziskave in razvoj G4-DMA Strateške usmeritve (Razvojni projekti)

Učinkovitost sistema EU 12 
Izgube na prenosnem omrežju

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Proizvodni kapital (Ključni kazalniki)

DRUŽBA    

Lokalne skupnosti G4-DMA Predstavitev družbe ELES;

Ključni deležniki; 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Družbeni kapital

Upravljavski pristopi in 
razkritja

Bistvene teme Poglavje

DRUŽBENI VPLIVI

GRI 401: Zaposlovanje

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Človeški kapital - zaposleni

401-1 Število in stopnja na novo zaposlenih in 
fluktuacija zaposlenih

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital - zaposleni

401-3 Vrnitev na delo in stopnja zadržanja 
zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta, 
po spolu

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital - zaposleni

GRI 403: Varstvo in zdravje pri delu

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Temelji ustvarjanja vrednosti družbe ELES;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih; 

Človeški kapital – zaposleni;

Upravljanje standardov in tveganj

403-1 Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu Upravljanje tveganj in priložnosti;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Intelektualni kapital; 

Človeški kapital – zaposleni

403-2 Opredelitev nevarnosti, ocena tveganja in 
preiskave nezgod

Upravljanje tveganj in priložnosti; 

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Intelektualni kapital

403-5 Usposabljanje zaposlenih o varstvu in zdravju 
pri delu 

Upravljanje tveganj in priložnosti;

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

403-6 Promocija zdravja pri delu Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

403-9 Stopnja poškodb pri delu Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

GRI 404: Usposabljanje in izobraževanje

103-1, 103-2, 103-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Kapitali za ustvarjanje vrednosti;  
Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;  
Človeški kapital – zaposleni

404-1 Povprečno število ur izobraževanja na leto na 
zaposlenega po spolu in kategoriji zaposlenih

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni

404-3 Delež zaposlenih, ki redno prejemajo ocene 
svojega dela in osebnega napredka, po spolu 
in kategoriji

Trajnostno poslovanje – pregled po kapitalih;

Človeški kapital – zaposleni
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EE Elektroenergetski

EBIT Dobiček pred obrestmi in davki (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (Earnings Before Interest, Taxes, and 

Amortization)

ECB Evropska centralna banka

EIB Evropska investicijska banka

EIMV Elektro inštitut Milan Vidmar

EES Elektroenergetski sistem

EFQM Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (European Foundation for Quality 

Management) 

EMS Sistem za vodenje elektoenergetskega sistema (Energy Management System) 

ENP Energetsko napajalna postaja

ENTSO-E Nova oblika organizacije združenj ETSO in UCTE (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity)

ES Energetski sistem

ESEIA European Sustainable Energy Innovation Alliance

EU Evropska unija

EUR Evro

EURIBOR Medbančna ponujena obrestna mera znotraj Evra (Euro Interbank Offered Rate)

EUTC European Utilities Telecom Council

EZ Energetski zakon

FIFO Prvi noter, prvi ven (First in first out)

FLIKER Zaznavni pojav, ki je posledica nihanja amplitude napetosti v določenem 

frekvenčnem območju in nastopi zaradi delovanja nelinearnih porabnikov

GRI Mednarodne smernice za trajnostno poročanje (Global Reporting Iniciative)

GWh Gigavatna ura

ACER Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators)

AE Agencija za energijo

AJPES Agencija Republike Slovenije Za Javnopravne Evidence In Storitve

ARSO Agencija RS za okolje

BDP Bruto domači proizvod

BS Bilanca stanja

BSI British Standards Institution

BSP Regionalna energetska borza

CEER Council of European Energy Regulator

CEF Evropski sklad za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility)

CENELEC Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (European Committee for 

Electrotechnical Standardization)

CIGRÉ Mednarodni sistem za velike elektroenergetske sisteme (Council on Large Electric 

Systems)

CIPO Center za infrastrukturo prenosnega omrežja

CIRED Mednarodni kongres za distribucijske elektroenergetske sisteme (Congrès 

International des Réseaux Electriques de Distribution)

CSO Delovna podskupina ENTSO-E (Coordinated System Operation)

CUK Celovito upravljanje kadrov

ČHE Črpalna hidroelektrarna

ČPZ Čezmejna prenosna zmogljivost

DDV Davek na dodano vrednost

DPN Državni prostorski načrt

DPZ Dodatno pokojninsko zavarovanje

DSP Dolgoročni strateški plan

DV Daljnovod

SEZNAM KRATIC
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kV Kilovolt

LN Letni načrt

LR Lastna raba

MAG Magister

MED-TSO Združenje sistemskih operaterjev prenosnih omrežij na območju Mediterana 

(Mediterranean Transmission System Operators)

MOP Ministrstvo za okolje in prostor

MRS Mednarodni računovodski standardi

MVA VA (volt amper), M (mega), merska enota za nazivno električno moč

MW Megavat

MWA WA (watt amper), M (mega), merska enota za moč električne energije

MZI Ministrstvo za infrastrukturo

NE Nuklearna elektrarna

NEK Nuklearna elektrarna Krško

NIMBY »Not in my back yard« učinek

NS Nadzorni svet

NTC Neto prenosna zmogljivost (Net Transfer Capacity)

OPGW Zaščitna vrv z vgrajenimi bakrenimi vodniki za prenos podatkov (Optical Ground 

Wire Cable)

OS Osnovno sredstvo

OVE Obnovljivi viri energije

PCI Projekt skupnega interesa

PČR Pasivne časovne razmejitve

PIPO Področje za infrastrukturo prenosnega omrežja

PITK Področje za informatiko in telekomunikacije

PO Prenosno omrežje

POS Področje obratovanja sistema

HE Hidroelektrarna

HICPOG Harmonized Infation Index for overall goods and services

HOPS Hrvaški TSO

HR Hrvaška

HRM Upravljanje kadrov (Human resource management)

HSE Holding Slovenske elektrarne

HU Madžarska (Hungary)

HVDC Visoke napetosti enosmernega toka (High-voltage, direct current) 

IAEE Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko (International Association for 

Energy Economics)

IEC Mednarodna komisija za elektrotehniko (International Electrotechnical 

Commission)

IEEE Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers)

IGCC Vseevropski mehanizem izmenjave nenamernih odstopanj

INC Medsistemske izravnave trenutnih odstopanj (Imbalance Netting Cooperation)

IP/MPLS Internet Protocol Multiprotocol Label Switching

IIRC Mednarodni svet za celovito poročanje (International Integrated Reporting 

Council)

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for 

Standardization)

IT Italija

IT Informacijska tehnologija

ITK Informatika in telekomunikacije

ITC Mednarodna prenosna zmogljivost (International Transmission Capacity)

JAO Skupna avkcijska pisarna (Joint Allocation Office)

JN Javno naročilo

KPI Kazalnik uspešnosti (Key Performance Indicator)
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SN Stroškovni nosilec

SUMO Sistem za ugotavljanje meja obratovanja

SUVI Sistem upravljanja varovanja informacij

ŠD Športno društvo

TCB18 Transmission Cost Benchmarking project 2018

TE Termoelektrarna

TK Telekomunikacije

TP Transformatorska postaja

TR Transformator

TSC Združenje sistemskih operaterjev za zanesljivost obratovanja elektroenergetskih 

sistemov srednje Evrope (Transmission System Operator Security Cooperation) 

TSO Sistemski operater (Transmission System Operator) 

UN SDG Organizacija združenih narodov, Cilji trajnostnega razvoja (United Nations 

Sustainable Development Goals)

ZGD Zakon o gospodarskih družbah

WEC Svetovni energetski svet (World Energy Council)

PPD Področje za podporne dejavnosti

PUS Pravica do uporabe sredstev

PUSP Področje za upravljanje s sredstvi in projekti

PZDM Promocija zdravja na delovnem mestu

RBS Regulativna baza sredstev

ROA Donos na sredstva

ROE Donos na kapital

RP Razdelilna postaja

RS Republika Slovenija 

RSCI Regionalna varnostna iniciativa za sodelovanje (Regional Security Cooperation 

Iniciative)

RTP Razdelilna transformatorska postaja

SBR Program za tveganja (Silver Bullet Risk)

SBRA Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

SDH Slovenski državni holding

SDH Sinhrona digitalna hierarhija (Synchronous Digital Hierarchy)

SHB Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina

SE Sončne elektrarne

SI Slovenija

SIS EGIZ Slovensko inovacijsko stičišče

SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

SOPO Sistemski operater prenosnega omrežja

SPTE Samostojno pridobivanje toplotne in električne energije

SRIP PMiS Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti

SRS Slovenski računovodski standardi

SM Stojno mesto

SM Stroškovno mesto
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