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1 POSLOVNO POROČILO 

 

1.1 UVOD 
 

1.1.1 Predstavitev družbe in skupine 

 
Družba TALUM d.d., Kidričevo, Tovarniška cesta 10 (v nadaljevanju družba TALUM), je vpisana 
v sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptuju. 
 
Osebna izkaznica družbe TALUM 

Ime TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo   

Skrajšano ime TALUM d.d. Kidričevo 

Sedež Kidričevo 

Poslovni naslov Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, Slovenija 

Osnovni kapital 22.974.218,85 EUR 

Število delnic 5.509.405 kosovnih delnic  

Knjigovodska vrednost delnice 21,38 EUR 

Matična številka 5040868 

Davčna številka 67572782 

Šifra dejavnosti 24 420 - proizvodnja aluminija 

 
Kapitalska struktura družbe TALUM, vidna v delniški knjigi na dan 31. 12. 2020 

Delničar Sedež   Število delnic Delež v % 

ELES, d.o.o. Hajdrihova 2, Ljubljana 4.751.924 86,25 

Kapitalska družba, d.d. Dunajska c. 56, Ljubljana 219.459 3,98 

TALUM B, d.d. Tovarniška c. 10, Kidričevo 251.189 4,56 

DUTB, d.d. Davčna ulica 1, Ljubljana 286.833 5,21 

 
Poslovanje družbe TALUM je v letu 2020 nadzoroval nadzorni svet v sestavi: 

Predsednik nadzornega sveta Jurij KLANČNIK 

Namestnik predsednika Ivan MALEŠIČ 

Člani Milan JEVŠENAK 
 Duško KOS 
 Venčeslav PERKO 
 Miroslav RIBIČ 

Predstavniki zaposlenih Venčeslav ŠKERGET 

 Ivan OGRINC 

 Peter MARINIČ  

 
Člani revizijske komisije nadzornega sveta v letu 2020: 

Predsednik komisije Ivan MALEŠIČ 

Član komisije Duško KOS 

Zunanja članica komisije Darinka VIRANT 

 

Družbo TALUM je v letu 2020 vodila in zastopala uprava v sestavi: 

Predsednik uprave Marko DROBNIČ 

Člana uprave Zlatko ČUŠ 

 Daniel LAČEN 

 
 
Redno letno zasedanje skupščine družbe v letu 2020 je bilo 30. julija. 
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Z družbo TALUM so povezane odvisne družbe, kjer ima TALUM naslednje poslovne deleže: 

VITAL d.o.o.,  
(v nadaljevanju družba Vital) 

 
100-odstotni delež 

VARGAS-AL d.o.o.,  
(v nadaljevanju družba Vargas-al) 

 
100-odstotni delež 

EKOTAL d.o.o.,  
(v nadaljevanju družba Ekotal) 100-odstotni delež 

EKOTAL PRO d.o.o.,  
(v nadaljevanju družba Ekotal-pro) 100-odstotni delež 

TALUM IZPARILNIKI d.o.o., 
(v nadaljevanju družba TALUM Izparilniki) 100-odstotni delež 

TALUM SERVIS IN INŽENIRING d.o.o., 
(v nadaljevanju družba TALUM Servis in Inženiring) 100-odstotni delež 

TALUM INŠTITUT d.o.o., 
(v nadaljevanju družba TALUM Inštitut) 100-odstotni delež 

Kreativni aluminij d.o.o., 
(v nadaljevanju družba Kreativni aluminij) 100-odstotni delež 

TALUM DOO Šabac Šabac, Srbija, 
(v nadaljevanju družba TALUM Šabac) 100-odstotni delež 

RELAX-AL Zagreb, 
(v nadaljevanju družba RELAX-AL) 97,65-odstotni delež 

 
Odvisna družba TALUM DOO Šabac je ustanovitelj in edini družbenik (100 % delež) družbe 
TALUM d.o.o. Bijeljina. 
 
Večje naložbe ima družba TALUM v družbi: 

SILKEM d.o.o., Kidričevo 35,34-odstotni delež 

RC SIMIT d.o.o.* 24,90-odstotni delež 

*Družba RC SIMIT d.o.o. je bila dne 30.12.2020 izbrisana iz sodnega registra po postopku redne 
likvidacije.  
 
Glavni proizvodni programi družbe TALUM: 

livarske zlitine 
- primarne - PFA (palice ali hlebčki) 
- primarnim podobne - HG (palice ali hlebčki) 
- sekundarne zlitine - SFA (palice ali hlebčki) 

gnetne zlitine - drogovi 

rondelice 
- rondice 
- rondele 

ulitki 
- nizkotlačno litje - NTL 
- gravitacijsko  litje - GL 
- visokotlačno litje - VTL 

izparilniki 
- uparjalniki 
- toplotni prenosniki 

 
Glavne dejavnosti družb so: 
 

• TALUM Izparilniki: proizvodnja izparilnikov (uparjalnikov in toplotnih prenosnikov) in 
proizvodnja lesnih zabojev in palet ter storitve kovinske in kleparske dejavnosti, 

• TALUM Inštitut: storitve prevzema materialov, laboratorijskega preskušanja na področju 
proizvodnje primarnega aluminija in proizvodov iz aluminija in na področju ravnanja z 
okoljem,  

• TALUM Servis in inženiring: storitve vzdrževanja, inženiringa, distribucije energentov, 
logistike in proizvodnje izdelkov, 

• Kreativni aluminij: načrtovanje, razvoj, oblikovanje, proizvodnja in trženje izdelkov iz 
aluminija, 

• Vital: gostinske storitve (priprava malic, kosil, organiziranje in izvedba večjih prireditev v 
večnamenski dvorani …), 
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• Ekotal: storitve vzdrževanja in urejanja okolja ter čiščenja poslovnih prostorov,  

• Ekotal-pro: storitve vzdrževanja in urejanja okolja ter čiščenja poslovnih prostorov,  

• Vargas-Al: storitve fizičnega, tehničnega in protipožarnega varovanja ter varovanja 
premoženja, 

• TALUM Šabac: zbiranje, sortiranje in prodaja odpadnega aluminija. 
 
Pomembnejši podatki o poslovanju družbe: 
 

Kazalniki 2016 2017 2018 2019 2020 

Rebalans 
plana 
2020 Plan 2021 

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v 000 EUR               

Poslovni prihodki 300.055 350.364 375.898 324.638 266.492 275.587 274.544 

Poslovni odhodki 298.375 337.123 377.149 323.803 266.676 274.134 273.454 

Čisti dobiček poslovnega leta 1.098 2.688 642 678 51 99 73 

Dobiček iz poslovanja = EBIT 1.680 13.241 -1.252 835 -184 1.453 1.090 

Dobiček iz poslovanja + amortizacija 
= EBITDA 11.496 23.867 10.165 13.553 14.263 15.288 14.974 

IZ BILANCE STANJA v 000 EUR               

Sredstva 193.206 215.439 220.737 215.314 200.266 219.628 214.320 

Kapital 115.591 121.798 121.854 122.969 119.614 125.911 125.985 

KAZALNIKI POSLOVANJA               

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v % 0,96 2,26 0,53 0,55 0,04 0,08 0,06 

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v % 0,57 1,25 0,29 0,31 0,03 0,05 0,03 

Gospodarnost poslovanja  1,01 1,04 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 

Neto finančni dolg/kapital 0,25 0,26 0,27 0,29 0,28 0,36 0,31 

Neto finančni dolg/EBITDA 2,55 1,33 3,22 2,64 2,31 2,96 2,61 

Bruto dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR*  38.430 46.693 36.550 39.335 38.889 38.680 39.016 

OSTALI POMEMBNI PODATKI               

Število zaposlenih na dan 31.12. 1.306 1.374 1.492 1.530 1.462 1.438 1.456 

Investicijska vlaganja v 000 EUR 16.828 16.871 30.476 22.740 8.269 5.993 7.084 
Opomba: * BDV/zaposlenega=(kosmati donos-stroški blaga, materiala in storitev-drugi poslovni odhodki)/število zaposlenih iz ur. 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
 
 
Dodatne informacije o skupini TALUM najdete na spletnih straneh na naslovu: www.talum.si. 
 

  

http://www.talum.si/
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1.1.2 Pismo predsednika uprave 

 

Nove okoliščine so od nas zahtevale hitre in velike spremembe, ki postajajo stalnica našega 
delovanja. 

 
Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci, 
 
leto 2020 se je za TALUM začelo dokaj obetavno ne glede na signale o upočasnjevanju svetovne 
gospodarske aktivnosti v drugi polovici leta 2019. Nihče med nami pa ni slutil, da bo 
nepredvidljiva situacija, ki se je v prvem trimesečju leta pojavila v obliki pandemije 
koronavirusa, tako rekoč čez noč zamajala svetovno gospodarstvo in način življenja ter s tem 
posledično vplivala tudi na naše poslovanje. 
 
Nova realnost je od nas zahtevala hitre in velike spremembe, ki smo se jih lotili v duhu naših 
vrednot, zavzeto in vztrajno! Veliko bolje, kot bi si morda v preteklosti glede na našo 
pripravljenost na spremembe, sploh upal pričakovati. Skrbno in odgovorno smo vsi skupaj 
pristopili k doslednemu samozaščitnemu ravnanju v tovarni in doma in s tem zaščitili v prvi 
meri naše zdravje in posledično zagotovili neprekinjen proizvodni proces. 
 
Bili smo proaktivni. Nismo se zaprli in čakali, da vse, kar se je postavilo pred nas mine, ter se 
mrzlično oklepali ustaljene rutine ter pogleda v preteklost. S pravilnimi in pravočasnimi 
odločitvami ter hitrimi reakcijami in prizadevnostjo smo se na večini proizvodnih programov 
uspeli približati načrtovanim obsegom prodaje. Našim kupcem smo z odzivnostjo in 
vztrajanjem v najtežjih razmerah dokazali, da smo pravi, zaupanja vreden partner. Vsi naši 
konkurenti v panogi tega niso zmogli. Naše izpolnjevanje njihovih pričakovanj v najbolj 
zahtevnih časih se je že obrestovalo s potrditvami nadaljevanja sodelovanja v prihodnosti.  
 
Leto 2020 nam je prineslo tudi nove priložnosti in tudi razvojnih aktivnosti nismo zanemarili. 
Na podlagi Strategije razvoja skupine TALUM smo pripravil nove projekte za srednje in 
dolgoročno obdobje s katerimi bomo nadaljevali našo zastavljeno trajnostno pot strukturnih 
sprememb na vseh naših programih. Čas epidemije smo izkoristili tudi na področju 
raziskovalno-razvojne dejavnosti za različne raziskave in testne preizkuse. Sadovi raziskav so 
že prepoznani pri naših kupcih. Odpirajo se nam nove priložnosti, projekti in sodelovanja na 
več področjih. 
 
Strateški projekti za naslednje petletno obdobje, s katerimi bomo kandidirali tudi za EU 
sredstva, sledijo ciljem digitalizacije, pametne specializacije in evropskega zelenega dogovora. 
Izhodišča skupine TALUM, ki sledijo tem okvirjem in naši strategiji prestrukturiranja 
programov, so jasna in jih bomo udejanjali še naprej. Z našimi izdelki moramo ustvariti še več 
dodane vrednosti, v njih vgraditi več našega lastnega znanja in spoznanj iz bogate zgodovine 
tovarne in izdelke po vrednostni verigi še bolj približati končnemu kupcu. 
 
V letu 2020 pa smo morali sprejeti nekatere težke odločitve. Zmanjšanje obsega proizvodnje 
primarnega aluminija v elektrolizi in prekinitev litja livarskih zlitin nikakor nista bili enostavni 
odločitvi. Ko se ozremo nazaj, sta bili odločitvi, glede na okoliščine v katerih smo se znašli, 
pravi, saj bi v nasprotnem primeru, zaradi slabih pogojev na borzi in na trgu ob že tako 
nekonkurenčnih pogojih za proizvodnjo primarnega aluminija v Sloveniji napram ostalim 
proizvajalcem v Evropi, bistveno bolj načeli svoj denarni tok, oziroma bi postali nelikvidni. Z 
lastno optimizacijo procesov in dodatno še s pomočjo ukrepov države za omilitev posledic 
covid-19 nam je uspelo v letu 2020 ohraniti večino delovnih mest v skupini in doseči minimalni 
pozitivni poslovni izid. 
 
V letu 2020 pa smo, skoraj po 10-tih letih prizadevanj, dosegli še en pomemben mejnik, ki 
pomeni osnovo energetsko intenzivni industriji v Sloveniji (še posebej pa proizvodnji aluminija, 
ki je najbolj elektro intenzivna) za vzpostavitev konkurenčnega sistemskega okvirja našega 
delovanja. V novembru je začela veljati novela zakona o varstvu okolja, ki daje zakonsko 
osnovo za vzpostavitev mehanizma finančnih kompenzacij za kritje posrednih stroškov emisij 
CO2 za energetsko intenzivno industrijo. Kot je navedeno, smo zelo dolgo delali na tem.  
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Z vztrajnostjo in obilo energije ter povezovanjem vseh deležnikov v Sloveniji, nam je s prvim 
korakom, zakonsko osnovo, uspelo. Način in obseg sredstev kompenzacij za energetsko 
intenzivno industrijo, kjer je proizvodnja aluminija posebej izpostavljena, bo opredelila uredba, 
ki je v zaključni fazi. Njena implementacija za obdobje po letu 2021 pa vse do 2030 bo dala 
odgovor o nadaljnjih aktivnostih naše proizvodnje primarnega aluminija v elektrolizi. 
 
Glede na letno rast potreb po aluminiju, ki se giblje med 4 in 6 %, in glede na povpraševanje 
na trgu, bi lahko proizvedli in prodali več naših izdelkov, če bi imeli vzpostavljene primerljive 
sistemske konkurenčne okvirje kot veljajo za proizvodnjo primarnega aluminija v Evropi. Ob 
predvideni letni rasti potreb po aluminiju je ključno, da se tudi primarni proizvodnji aluminija 
v Sloveniji končno zagotovijo primerljivi evropski sistemski okvirji, na kar opozarjamo že 
desetletje. Evropska unija je v Zelenem dogovoru prepoznala pomen energetsko intenzivne 
industrije kot nepogrešljivi del gospodarstva, saj zagotavlja surovino za druge vrednostne 
verige, ki so pomembne za evropsko gospodarstvo, hkrati pa ima izrazite trajnostne lastnosti. 
Zato so že od leta 2013 v EU vzpostavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo podporo proizvodnji 
aluminija v Evropi, vsi pa so podaljšani tudi za prihodnje obdobje do 2030, saj brez njih 
proizvodnja primarnega aluminija v Evropi ni več mogoča. Prepričan sem, da bomo sedaj 
skupaj z odločevalci tudi v Sloveniji našli dovolj volje, da vzpostavimo nadaljnje temelje našega 
inovativnega prestrukturiranja in poti k še višji dodani vrednosti in odličnosti. Vsi drugi - 
trajnostni, tržni, ekonomski, razvojni, človeški in družbeno odgovorni pogoji našega delovanja 
namreč že obstajajo! 
 
Svetovna družba, tudi mi v Talumu, imamo za seboj izredno zahtevno leto, polno novih izzivov, 
s katerimi smo se soočili prvič. Nove okoliščine nam narekujejo nov način našega delovanja, 
katerega osnova sta trg in naši izdelki ter pogoji, ki jih dosegamo. Dinamika na trgu je izredno 
velika, okoliščine bolj nepredvidljive, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Uspešni smo bili in 
bomo s hitrimi odzivi ter pripravljenostjo na prilagajanje in spreminjanje še naprej. V letu, ki je 
za nami, smo talumovci dokazali, da zmoremo, to pa je tudi odlična in najboljša osnova za naš 
pogled v prihodnost. 
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1.1.3 Povzetek poslovanja v letu 2020 

 
Poslovanje skupine TALUM je v letu 2020 zaznamoval novi koronavirus na vseh področjih 
delovanja. Spremembe na trgih in ukrepi za zajezitev koronavirusa v začetku leta 2020 so 
narekovale, da smo že v mesecu maju naredili rebalans plana za leto 2020. 
 
Povprečna borzna cena aluminija, dosežena na Londonski borzi kovin-LME je v letu 2020, 
znašala 1.704,02 USD/t oziroma 1.490,06 EUR/t in je bila v USD/t za 3 % višja od na planirane  
v rebalansu in v EUR/t za 1 % nižja od planirane v rebalansu. V primerjavi z letom 2019 je bila 
cena aluminija v USD/t za 5 % in v EUR/t za 7 % nižja. 
 
V letu 2020 smo ustvarili 242.092.657 EUR skupnih čistih prihodkov prodaje proizvodov iz 
aluminija, ki ki so na ravni planiranih v rebalansu  in za 17 % nižji od ustvarjenih v letu 2019.  
 

 
 
Za leto 2020 smo proizvodnjo elektroliznega aluminija, zaradi neugodnih razmer na trgu, 
planirali le s 75 % proizvodnimi zmogljivostmi, zaradi pojava koronavirusa pa smo bili primorani 
narediti rebalans plana za leto 2020, kjer smo proizvodnjo elektroliznega aluminija v drugi 
polovici leta 2020 še dodatno znižali za 25 % glede na polno proizvodno zmogljivost. Tako smo 
proizvedli 50.185 t elektroliznega aluminija, kar je za 2 % manj kot smo planirali v rebalansu 
in za 26 % manj od proizvedene količine v enakem obdobju lani. Elektroliza C je v letu 2020 
obratovala stabilno in prispevala k stabilnosti elektroenergetskega sistema. Pri elektroliznem 
postopku za proizvodnjo aluminija, ki je v naših proizvodnih procesih energetsko 
najintenzivnejši, smo po tokovnem izkoristku najučinkovitejši na svetu, po porabi električne 
energije na tono proizvedenega aluminija pa drugi.  
 
V letu 2020 smo poskrbeli, da je oskrba z vsemi surovinami potekala nemoteno in skladno s 
potrebami proizvodnje skupine TALUM, pri čemer smo bili izpostavljeni tveganju izpada dobav 
zaradi pandemije koronavirusa. Zaradi zmanjševanja proizvodnje elektroliznega aluminija in 
opustitve programa livarskih zlitin v drugem polletju leta 2020, smo z dobavitelji, v okviru 
možnosti, dogovorili zmanjšane dobave osnovnih surovin in energentov. 
 
Iz podatkov v skupinskem izkazu poslovnega izida za leto 2020 ugotavljamo, da je skupina 
TALUM poslovno leto 2020 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v absolutni 
vrednosti 51.440 EUR. 
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Naložbe v posodobitev obstoječe in nakup nove opreme so se v letu 2021 zmanjšale za 64 %  
EUR glede na leto 2020, zaradi česar se je tudi kazalnik NFD/EBITDA zmanjšal.  
 

 
 
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v skupini TALUM zaposlenih 1.462 delavcev. Povprečna starost 
zaposlenih v skupini TALUM je bila 43 let. V letu 2020 je bilo v skupini TALUM 8.628 udeležb 
na raznih oblikah usposabljanj, v skupnem trajanju 17.051 ur oziroma 12 ur usposabljanj na 
zaposlenega. Konec leta 2020 je bilo v skupini TALUM zaposlenih 150 invalidov, kar predstavlja 
10,34 % vseh zaposlenih. 
 
Skupina TALUM ima sprejeto Politiko skupine TALUM, ki zajema tako področje kakovosti, 
ravnanja z okoljem (RO), varnost in zdravje pri delu (VZD), upravljanje z energijo ter varovanje 
informacij, skupaj z zastavljenimi cilji, v skladu s katero tudi posluje. Skupina TALUM je v letu 
2020 poslovala v skladu z vsemi zakonskimi predpisi s področja okolja, varnosti in zdravja pri 
delu in upravljanja z energijo, brez ugotovljenih neskladnosti. V letu 2020 smo uspešno 
zaključili pet zunanjih presoj: 

• v januarju je potekala kontrolna presoja po zahtevah standardov ISO 9001 in IATF 16949, 

• v aprilu je potekala certifikacijska presoja informacijske varnosti v skladu z VDA-ISA, za 
katero smo v septembru 2020 pridobili znak TISAX, 

• v juliju sta potekali certifikacijski presoji po ISO 14001 in prehodna kontrolna presoja po 
ISO 45001, ki nadomešča OHSAS 18001 ter prejeli nov certifikat za ISO 45001, 

• v novembru je potekala presoja sistema upravljanja energije po ISO 50001. 
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1.1.4 Poročilo nadzornega sveta 
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1.1.5 Izjava o upravljanju 

 
TALUM d.d. Kidričevo je družba, ki je po določbah ZGD-1 zavezana k reviziji letnih poročil in je 
na tej podlagi zavezana v poslovno poročilo vključiti izjavo o upravljanju družbe. Izjava o 
upravljanju družbe v skladu s petim odstavkom 70. člena citiranega zakona je podana v 
nadaljevanju. 
 
Tudi v letu 2020 je upravljanje družbe potekalo skladno z veljavnimi zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju določb Statuta ter internih pravnih aktov družbe, 
organizacijskih predpisov in navodil za delo, vse s ciljem trajnostnega razvoja ter delovanja v 
okviru standardov kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, energetske 
učinkovitosti in informacijske varnosti. 
  
V družbi TALUM je uveden sistem vrednot in vzpostavljen sistem odgovornosti (poslovodnih 
organov do zaposlenih in zaposlenih do družbe in delničarjev, do poslovnih partnerjev in 
javnosti ter širše družbene skupnosti), ki je formaliziran v Etičnem kodeksu ter v Pravilniku 
korporativne integritete družbe, oba sprejeta decembra 2015, novelirana v marcu 2019 in 
objavljena ter javno dostopna na spletni strani družbe.  
 
Pri upravljanju družbe TALUM sta uprava in nadzorni svet delovala smiselno v skladu z načeli 
korporativnega upravljanja in priporočili ravnanja, kot so določena v Kodeksu korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (SDH, d.d., maj 2017 in noveliran novembra 
2019, dostopen na spletnih straneh SDH, d.d.). Uporaba in delovanje skladno s citiranim 
Kodeksom je prostovoljna odločitev, saj družba TALUM ne spada med družbe, na katere je 
citirani kodeks naslovljen. Skladno s točko 3.4.1 v nadaljevanju pojasnjujemo razloge za 
odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa SDH:  

• priporočilo 3.2: Podlaga upravljanja družbe so zavezujoči zakonski in iz njih izhajajoči 
izvedbeni predpisi ter interna normativna ureditev (statut, Etični kodeks, Pravilnik 
korporativne integritete, Akt o poslovanju pogodbenega koncerna, Strategija poslovanja, 
podjetniška kolektivna pogodba,...) in pravila dobre prakse stanovskih združenj 
(Gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev, Združenje nadzornikov Slovenije, 
Slovenski inštitut za revizijo,...), ki zajemajo in določajo ter opredeljujejo vrednote, pravice, 
obveznosti in odgovornosti družbe do vseh udeležencev v okviru oz. na področju 
poslovanja tako v ožjem kot v širšem smislu, zato posebne politike upravljanja družba ne 
oblikuje; 

• priporočilo 3.6: Družba nima sprejete politike raznolikosti, pri čemer sta pri sestavi članov 
uprave in nadzornega sveta upoštevana vidika starosti in strokovnosti. Prav tako je 
upravljanje raznolikosti sestavni del kadrovske in s tem poslovne strategije družbe, ki se 
odraža pri sestavi vodilnih struktur delavcev družbe, kakor tudi pri sestavi internih organov 
družbe ter delavskih predstavništev; 

• priporočilo 6.2: V družbi se priporočilo glede politike nasledstva članov uprave smiselno 
izvaja za vodilna delovna mesta, pri čemer postopek ni v naprej opredeljen in je del 
načrtovanja razvoja kadrov; 

• priporočili 6.5.1 in 6.9: Priporočili se ne uporabljata. Postopek izbire kandidatov je v 
pristojnosti delničarjev, ki o predlaganih kandidatih odločajo na skupščini. Postopek izbire 
kandidatov za člane nadzornega sveta predstavnikov delavcev poteka v skladu z Zakonom 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Dogovorom o sodelovanju zaposlenih pri 
upravljanju v skupini TALUM; 

• priporočilo 6.7.1: Priporočilo se izvaja delno. Člani nadzornega sveta izpolnijo izjavo ob 
imenovanju ali vsaki spremembi. Izjave v letu 2020 niso javno objavljene;  

• priporočilo 6.17: Revizijska komisija nadzornega sveta ima izdelan letni načrt dela;  

• priporočilo 8.5: Družba nima izdelanega finančnega načrta, pri čemer se obvezne objave 
(skupščina, obvestila delničarjem,...) izvajajo skladno z zakonskimi predpisi ter poslovnimi 
pravili delovanja Službe za odnose z javnostmi. 

 
Na podlagi prostovoljne odločitve so bila v poslovnem letu 2020 kot pravila dobre prakse 
smiselno upoštevana tudi priporočila in pričakovanja SDH (Priporočila in pričakovanja SDH, 
marec 2018, novelirana avgusta 2020). Poslovno strategijo, mesečna in trimesečna poročila o 
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poslovanju, obveščanje o sklepanju poslov in poročila o optimizaciji stroškov poslovanja je 
uprava posredovala nadzornemu svetu družbe, ta pa je skozi celotno poslovno leto redno 
spremljal in nadziral izpolnjevanje planiranih ciljev ter doseganje poslovnih rezultatov 
posameznega periodičnega obdobja. Usklajeno sta uprava in nadzorni svet delovala tudi pri 
določanju vsebine predlogov, o katerih so odločali delničarji in pri sklicih zasedanj skupščine 
družbe. 
 
V družbi TALUM je v skladu z zakonskimi določili, mednarodnimi standardi strokovnega 
ravnanja pri notranjem revidiranju, drugimi pravili iz Hierarhije pravil notranjega revidiranja 
ter z internimi akti družbe vzpostavljen sistem notranjih kontrol z delovanjem in izvajanjem 
notranje revizije ter sistem upravljanja tveganj. Za neodvisno delovanje notranje revizije ter 
vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja tveganj je družba sprejela interne akte in 
navodila (Pravilnik o delovanju notranje revizije v družbi TALUM, ND Notranje revidiranje, OP 
Upravljanje tveganj, Poslovnik o delu odbora za obvladovanje tveganj, ND Zavarovanje pred 
tveganji plačilne nediscipline). 
 
Izmed skupno štirih delničarjev družbe sta dva delničarja neposredna imetnika kvalificiranega 
5-odstotnega deleža delnic. To so ELES, d.o.o., s 86,25-odstotnim deležem oziroma 4.751.924 
delnicami in DUTB, d.d., s 5,21-odstotnim deležem oziroma 286.833 delnicami ter Republika 
Slovenija, ki je glede na svoj status edinega družbenika oziroma edinega delničarja v navedenih 
družbah kot posredni imetnik.  
 
Delničarji iz naslova delnic nimajo posebnih kontrolnih pravic, glasovalne pravice iz naslova 
delnic niso omejene. Člani uprave nimajo pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic. 
 
Za imenovanje ter zamenjavo članov uprave in nadzornega sveta, za sklic zasedanja in 
delovanja ter področje odločanja skupščine družbe se neposredno uporabljajo določbe Zakona 
o gospodarskih družbah. V letu 2020 je bilo 1-krat sklicano in izvedeno zasedanje skupščine in 
sicer dne 30. julija.  
 

Po določbah statuta sestoji uprava iz predsednika uprave in treh članov uprave, deluje pa v 
sestavi predsednika in dveh članov uprave. Uprava družbe je bila v enaki sestavi imenovana za 
novo petletno mandatno obdobje s pričetkom 4.12.2020. 

 
Poslovanje družbe je v letu 2020 nadziral devetčlanski nadzorni svet, trije člani so bili 
predstavniki delavcev, ki ju voli svet delavcev družbe. V okviru Nadzornega sveta deluje tudi 
tričlanska revizijska komisija.  
 
Kidričevo, 30. 4. 2021  
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1.1.6 Izjava o nefinančnem poslovanju 

 
Uprava obvladujoče družbe TALUM d.d. Kidričevo izjavlja, da skozi celotno poslovno poročilo 
skupine TALUM in TALUM d.d., izpolnjujemo zahteve v skladu s 70.c členom Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer:  
 

• poslovni model družbe je zapisan in predstavljen v točkah 1.1.1 Predstavitev družbe in 
skupine,  1.2 Strategija, vizija in cilji ter 1.3 Analiza poslovanja, 

• informacije o trajnostnem razvoju družbe z opredelitvijo okoljskih, družbenih in kadrovskih 
zadevah ter aktivnostmi in dogodki za zaposlene in skupnosti, kakor tudi zagotovljene 
sistema kakovosti je opisano in predstavljeno v točki 1.5 Trajnostni razvoj, 

• krepitev korporativne integritete ter vzpostavljen sistem za preprečevanje korupcije in 
podkupovanja, so predstavljeni v poglavju  1.4.4 Korporativna integriteta,  

• pravljanju tveganj v poslovanju družbe posvečamo posebno skrb, kar je predstavljeno v 
točki 1.4 Upravljanje tveganj.     

 
 
Kidričevo, 30. 4. 2021  
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1.1.7 Izjava o odgovornosti uprave 

 

Uprava obvladujoče družbe je odgovorna za pripravo konsolidiranega letnega poročila, t.j. 
letnega poročila družb skupine TALUM. Pripravljeno konsolidirano letno poročilo predstavlja 
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vseh družb skupine TALUM in izidov njihovega 
poslovanja za leto 2020. 
 
Uprava potrjuje pravilnost in verodostojnost konsolidiranega letnega poročila za leto, končano 
na dan 31. december 2020, in uporabljenih računovodskih usmeritev ter pojasnil na straneh 
od 53 do 107 tega letnega poročila.  
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so 
bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi 
potrjuje, da so konsolidirani računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe TALUM in družb v skupini ter v skladu z veljavno 
zakonodajo in Mednarodnimi računovodski standardi poročanja. 
 
Uprava obvladujoče družbe in poslovodstva odvisnih družb so odgovorni za ustrezno vodeno 
računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje 
in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek 
odmeriti, preverijo poslovanje družb skupine TALUM. To lahko posledično povzroči nastanek 
dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov 
ter dajatev. Uprava obvladujoče družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile 
morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 
 
 
Kidričevo, 30. 4. 2021  
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1.1.8 Dogodki po preteku poslovnega leta  

 
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila niso bili ugotovljeni 
dogodki, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za poslovno 
leto 2020. 
 
Po zagotovilih Vlade Republike Slovenije pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor pravno 
podlago v obliki uredbe, ki bo omogočila mehanizem finančnih kompenzacij za kritje posrednih 
stroškov emisij CO2 v skladu s 129. odstavkom Zakona o varstvu okolja. Potrebna sredstva bodo 
zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe. Poslovodstvo družbe ocenjuje, da bo 
vrednost kompenzacij za indirektne emisije CO2  v višini med 10 in 15 EUR za MWh. 
 
V začetku leta 2021 smo v Skupini TALUM beležili umirjene epidemiološke razmere. Skrb za 
zdravje in varnost zaposlenih še naprej ostaja prioritetna naloga, saj je za zagotavljanje 
neprekinjenega proizvodnega procesa in uresničevanje pričakovanj kupcev ključno 
omejevanje širjenja okužbe s covid-19. Z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe 
in doslednim sledenjem vsem priporočilom pristojnih državnih institucij za organizacijo dela 
tudi na nacionalni ravni prispevamo k zmanjševanju hitrosti širjenja covid-19. Poslovodstvo 
družbe ocenjuje, da pandemija covid-19 v letu 2021 ne bo imela bistvenega vpliva na 
poslovanje. 
 

Razmere v panogi so se stabilizirale in kažejo znake okrevanja. ECB v marčevski publikaciji 
makroekonomskih projekcij ocenjuje, da bo rast BDP v evru območju v letu 2021 znašala 4 %, 
v letu 2022 4,1 % in v letu 2023 2,1 %. V isti publikaciji centralna banka ocenjuje, da bo rast 
svetovnega BDP v letu 2021 znašala 6,5 %, v letu 2022 3,9 % in v letu 2023 3,7 %. 
 

V letu 2021 se nadaljuje pozitivni trend rasti prodajnih premij. V primerjavi z letom 2020 je 
doseženi nivo prodajnih premij za 100 USD/t višji. Povpraševanje je v tem trenutku stabilno. 
Tveganja, vezana na prekinjene dobavne verige v avtomobilski industriji, in sicer dobavo 
določenih materialov iz Kitajske v Evropo, se še ne odražajo na povpraševanju. 
 
Na poslovanje družbe TALUM imajo največji vpliv cena aluminija na LME, cena glinice (indeks 
API) ter menjalno razmerje EUR/USD. 
 

Cena aluminija (LME) se je v letu 2020 gibala v razponu od najnižje 1.459 USD/t v začetku aprila 
do najvišje 2.062 USD/t v začetku decembra in je v povprečju znašala 1.730 USD/t, kar je odraz 
pandemije covid-19. V tretjem trimesečju leta 2020 je Kitajski začel slediti še preostali razviti 
svet, cena aluminija na londonski borzi je v oktobru in nato še v decembru dosegla večletni vrh 
(2.096 USD/t) in je v trendu rasti od junija naprej. V prvem trimesečju 2021 se je trend rasti 
nadaljeval, saj je povprečna cena aluminija (LME) znašala 2.106 USD/t in se je gibala v območju 
od najnižje 1.958 USD/t do najvišje 2.285 USD/t. 
 

Nabavna cena glinice se oblikuje mesečno v USD/t, na osnovi doseženega indeksa API (Alumina 
Price Index) predhodnega meseca za 1/12 letnih količin. V prvem trimesečju leta 2021 je trg 
glinice izkazoval presežek. API indeks je bil v tem obdobju stabilen in ni padal zaradi visokih 
cen aluminija. Povprečni dosežen indeks API je v tem obdobju znašal 301 USD/t oziroma 14,8 
% cene aluminija (LME), medtem, ko je v letu 2019 in 2020 znašal od 15 do 17 %  cene aluminija 
(LME). 
 

1.2  STRATEGIJA, VIZIJA IN CILJI 
 

V letu 2020 smo sledili poslovni strategiji Višja dodana vrednost z inovativnostjo in razvojnimi 
partnerstvi za obdobje od 2018 do 2022, v kateri ključna strateška usmeritev ostaja nadaljnje 
višanje dodane vrednosti na ravni celotne skupine. Poudarki in aktivnosti so na trajnostnem 
razvoju, pa tudi na prenovi in optimizaciji poslovnih procesov in digitalizaciji. Velik potencial 
vidimo na področju razvoja z inoviranjem, in to na področju materialov, izdelkov in tehnologij. 
Ena od ključnih prioritet nove strategije je tudi razvoj zaposlenih za obvladovanje sprememb, 
kar nam narekuje dinamika zunanjega okolja, ki je izjemno spremenljiva in nepredvidljiva, zato 
se moramo za obstoj hitro prilagajati in spreminjati ter to ustrezno obvladovati.  
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Naša vizija do leta 2022 je, da se z lastno, energetsko učinkovito proizvodnjo in predelavo 
aluminija, ki jo uporabljamo za nadaljnjo proizvodnjo izdelkov višjih dodanih vrednosti, 
uvrščamo med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji.  
 

Cilji po posameznih programih so v letu 2021 naslednji:  

•  drogovi: 
- izpolniti obdobne in letne pogodbene obveznosti do strateških kupcev, 
- širiti lastno prodajno mrežo za standardne in predvsem nestandardne drogove, 
- zapolniti proste zmogljivosti s predelovalnimi posli na osnovi procesnega in primarnega 

odpadnega aluminija, 
- osredotočiti se na stroškovno učinkovitost z vgradnjo čim večjega možnega deleža 

primarnega odpadnega aluminija, 

• rondelice:  
- uresničiti plan prodaje rondelic, pri čemer predstavlja osnovo za proizvodnjo primarni 

lastni aluminij in kupljeni primarni aluminij ter delno predelava procesnega odpadnega 
aluminija, 

- prodati vsaj 5.000 t rondelic na osnovi predelave procesnega odpada naših kupcev, 
- proizvesti in prodati vsaj 11.000 t legiranih rondelic, 
- povečati delež prodaje rondelic proizvedenih iz odpadnega aluminija, 
- nadaljevati testiranja rondelic proizvedenega iz odpadnega aluminija, 
- povečati delež izsekanih rondelic iz širšega ozkega traku (270 mm namesto 223 mm) iz 

12 % na vsaj 25 %; 

• izparilniki:  
- z našimi kupci (proizvajalci bele tehnike) ohranjati status A dobavitelja 
- z intenzivnim iskanjem novih kupcev in razvojem alternativnih proizvodov vplivati na 

povečanje prodaje in na znižanje stroškov proizvodnje, 
- nižanje stroškov storitev in krajšanje časov izdelave s posodobitvijo proizvodnje na 

področju razreza, meritev in priprave priključnih cevi, 
- s sodelovanjem z dobavitelji v avto-industriji pridobiti posel za serijsko proizvodnjo 

hladilnih plošč za hlajenje baterij elektro vozil, 
- tržiti razvoj ploščatih toplotnih prenosnikov za kupce; 

• ulitki: 
- izpolniti pogodbene obveznosti do kupcev (količinsko in časovno), 
- povečati obseg prodaje pri obstoječih kupcih (Bosch TT, KTM) in povišati prihodke iz 

prodaje ulitkov za 20 %, 
- zapolniti proizvodne zmogljivosti v visokotlačni livarni (VW E211, Wuchtscheibe, BMW, 

Wabco),  
- povečati donosnosti prodaje: optimizirati in konsolidirati vse poslovne in proizvodne 

procese, povišati izkoriščenost naprav in znižati stroške ne-kakovosti, 
- izboljšati učinkovitost na področju vzdrževanja naprav in orodjarstva, 
- ojačati nivo znanja in kompetenc na vseh nivojih in področjih. 

 

Plan poslovanja skupine TALUM za leto 2021 temelji na 50 % zasedenosti proizvodnih 
zmogljivosti v elektrolizi C in enakem obsegu skupne blagovne proizvodnje glede na leto 2020.  
 

Ključne rezultate poslovanja skupine TALUM, planirane za leto 2021 in njihovo primerjavo z 
ustvarjenimi rezultati poslovanja v letu 2020, prikazujemo v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Planirani ključni rezultati skupine TALUM za leto 2021, v EUR 

Opis Plan 2021 
     Ustvarjeno 

2020 

Indeks 

2020=100 

Poslovni prihodki 274.543.971 266.492.186 103 

Poslovni odhodki 273.454.239 266.676.031 103 

Čisti dobiček poslovnega leta 73.459 51.440 143 

Dobiček iz poslovanja = EBIT 1.089.732 -183.845 - 

Dobiček iz poslovanja + amortizacija = EBITDA 14.974.030 14.262.927 105 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 39.016 38.889 100 

Vir podatkov: Računovodstvo.  
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1.3 ANALIZA POSLOVANJA 
 

1.3.1 Gibanje cene aluminija 

 
Na poslovanje skupine TALUM pomembno vpliva cena aluminija na svetovnem trgu. 
Povprečna borzna cena aluminija, dosežena na Londonski borzi kovin-LME, je v letu 2020 
znašala 1.704,02 USD/t oziroma 1.490,06 EUR/t in je bila v USD/t za 3 % višja od na planirane 
v rebalansu in v EUR/t za 1 % nižja od planirane v rebalansu. V primerjavi z letom 2019 je bila 
cena aluminija v USD/t za 5 % in v EUR/t za 7 % nižja. 

 

Cena aluminija (3M) je na Londonski borzi kovin v letu 2020 dosegla povprečno 1.730 USD/t in 
je bila glede na leto prej za 5 % nižja (1.811 USD/t). Izjemno turbulentno leto 2020 je 
zaznamoval novi koronavirus. V prvem trimesečju so cene strmoglavile in v začetku aprila 2020 
je 3M cena dosegla večletno dno (1.459 USD/t). Zaprtju Kitajske je sledilo popolno zaprtje tudi 
preostalega sveta in seveda s tem povezana zdravstvena kriza in popolna sprememba navad 
ljudi (izjemen padec turizma, obsega potovanj in z njimi povezanimi storitvenimi sektorji).  
 
Zdravstveno krizo so najhitreje in najučinkoviteje obvladali Kitajci, ki za trg kovin ponovno 
predstavljajo rešilno bilko. Kitajski uvoz kovin je prvič po petih letih presegel izvoz, državni 
projekti investicij v infrastrukturne in transportne projekte pa dvigujejo povpraševanje po 
kovinah. V tretjem trimesečju je Kitajski začel slediti še preostali razviti svet, cena aluminija na 
Londonski borzi je v oktobru in nato še v decembru dosegla večletni vrh (2.096 USD/t) in je v 
trendu rasti od junija naprej. 
 
Drugi pomembni dejavniki, ki so vplivali na ceno aluminija v letu 2020, so bili: 

• odobritev cepiva proti koronavirusu konec leta, 

• ameriška politika, tako trumpizmi, konservativna drža ZDA do mednarodne trgovinske 
politike (nadaljevanje trgovinske vojne ZDA_Kitajska, omejevanje uvoza aluminija in 
izdelkov iz aluminija iz EU, Kanade, Mehike) ter zmaga demokrata na ameriških volitvah, 

• v zadnjem trimesečju se je okrepil optimizem finančnih trgov, kar se je na trgu aluminija 
pozna z visokimi količinami nakupa aluminija s strani špekulantov. To je posledično 
povzročilo zmanjšanje povpraševanja po ameriških državnih obveznicah in dolarjih, kot 
varni naložbi, kar se odraža v padcu vrednosti dolarja, 

• finančni paketi spodbud za okrevanje gospodarstev. 
 

V tabeli 2 prikazujemo doseženo borzno ceno aluminija na LME v letu 2020 v primerjavi z 
doseženo v letu 2019 in v primerjavi z LME ceno, ki smo jo za leto 2020 planirali v rebalansu v 
TALUM-u, izraženo v USD/t in v EUR/t. 
 

Tabela 2: Dosežena LME cena aluminija  

LME 
                   Doseženo Rebalans            Indeksi 

2020 2019 2020  1:2  1:3 
1 2 3 4 5 

v USD/t 1.704,02 1.791,13 1.650,00 95 103 

v EUR/t 1.490,06 1.599,79 1.506,25 93 99 

Vir podatkov: Računovodstvo.  

 
Na sliki 1 prikazujemo gibanje dosežene borzne cene aluminija na LME v letu 2020 izraženo 
v USD/t in v EUR/t in planirano LME ceno v družbi TALUM v USD/t. 
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Slika 1: Dosežena borzna cena aluminija v letu 2020 na LME, v USD/t in EUR/t. 

 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

1.3.2 Nabava 

 
V letu 2020 smo zagotovili, da je oskrba s surovinami potekala nemoteno in skladno s 
potrebami proizvodnje, pri čemer smo bili izpostavljeni tveganju izpada dobav zaradi 
pandemije koronavirusa. Zaradi zmanjševanja proizvodnje elektroliznega aluminija in 
opustitve programa livarskih zlitin v drugem polletju leta 2020, smo z dobavitelji, v okviru 
možnosti, dogovorili zmanjšane dobave osnovnih surovin in energentov. Pomembnejše 
surovine za proizvodnjo aluminijevih proizvodov so: glinica, petrolkoks, katranska smola, 
aluminijev fluorid, silicij, magnezij, aluminij (primarni, sekundarni, za predelavo), električna 
energija in zemeljski plin. 
 
Glinica 
Za leto 2020 smo imeli sklenjeno pogodbo o dobavi glinice z dobaviteljem za dobavo 120.000 
t glinice letno. Zaradi zmanjševanja proizvodnje aluminija s 1.7.2020 smo z dobaviteljem 
dogovorili za obdobje drugega polletja 2020 manjše pogodbene količine in sicer smo pogodbo 
zmanjšali za 22.000 t, na letno količino 98.000 t oziroma iz 10.000 t/mesečno na 6.333 
t/mesečno. Dobava glinice iz Kopra je v obravnavanem obdobju potekala po planu iz rebalansa. 
 
Povprečni dosežen indeks API (obračunski) je v letu 2020 znašal 15,8 % cene aluminija (3M 
LME). V začetku leta 2020 je bil indeks API v trendu padanja. Na Kitajskem so februarja zaradi 
logističnih omejitev ob razglasitvi pandemije koronavirusa zaustavili 4,2 mio t/l proizvodenj 
glinice. Na strani primarne proizvodnje aluminija niso ukrepali recipročno in na globalnem trgu 
se je močno okrepilo povpraševanje, zato se je cena glinice povišala. API indeks je v mesecu 
aprilu (obračun v maju) zelo padel zaradi padca cene aluminija LME ter krčenj proizvodenj 
aluminija po svetu in s tem padca povpraševanja po glinici. Nekoliko se je ponovno zvišal v 
juliju (obračun za avgust), ko je bil zaradi tehničnih težav zaustavljen del proizvodnje v 
brazilskem Alunorte, istočasno pa se je nekoliko okrepilo globalno gospodarstvo. V zadnjem 
trimesečju leta 2020 so bile cene API stabilne in na ravni prvega trimesečja. Globalno 
povpraševanje po glinici je bilo v tem obdobju sicer šibko, višji nivo cen je sledil višjim cenam 
aluminija v tem obdobju. 
 
Petrolkoks 
V letu 2020 smo petrolkoks dobavljali od dveh dobaviteljev. Obseg dobav petrolkoksa je bil v 
obravnavanem obdobju na ravni planiranega obsega iz rebalansa. Zaradi spremenjenih 
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okoliščin in odločitve o znižanju proizvodnje aluminija, smo z enim dobaviteljem dogovorili 
znižanje pogodbenih količin v drugem polletju. 
 
Nabavne cene petrolkoksa v USD/t so bile v obravnavanem obdobju v trendu padanja zaradi 
nizkih cen aluminija in padca povpraševanja po petrolkoksu, kakor tudi zaradi nizkih cen nafte. 
V drugi polovici leta so cene rahlo naraščale zaradi globalnega deficita zelenega koksa (vhodne 
surovine za proizvodnjo petrolkoksa), katerega razpoložljivost je odvisna (in s tem cena) od 
proizvodnje nafte, ki je v tem obdobju, zaradi pandemije koronavirusa, zelo padla. 
 
Katranska smola 
V letu 2020 smo katransko smolo dobavljali od tradicionalnih dobaviteljev. Obseg dobav 
katranske smole je bil v obravnavanem obdobju za 4 % manjši od planiranega iz rebalansa.  
 
Čeprav cene katrana ne padajo, je cena katranske smole v trendu padanja zaradi šibkega 
povpraševanja na strani aluminijske industrije, zaradi zmanjševanj proizvodenj aluminija po 
svetu izven Kitajske. 
 
Aluminijev fluorid 
V letu 2020 smo imeli sklenjeno pogodbo z dvema dobaviteljema. Zaradi spremenjenih 
okoliščin in odločitve o znižanju proizvodnje aluminija, smo z dobaviteljema dogovorili znižanje 
pogodbenih količin v drugem polletju. V obravnavanem obdobju smo nabavili tudi del 
aluminijevega fluorida od še treh dobaviteljev z namenom uvedbe novih virov in zagotavljana 
konkurenčnih pogojev pri tradicionalnih dobaviteljih. 
 
Silicij 
V letu 2020 smo imeli sklenjene pogodbe s stalnimi dobavitelji za trimesečne dobave s ceno v 
EUR/t.  V obravnavanem obdobju leta 2020 smo nabavili le silicij z vsebnostjo železa 0,20 % in 
tako sledili potrebam proizvodnje.  
 
Magnezij 
Nabava magnezija je v letu 2020 potekala skladno s potrebami proizvodnje in skladno z 
zalogami magnezija. V letu 2020 smo magnezij dobavljali od štirih dobaviteljev. Eno izredno 
dobavo smo dogovorili s švicarskim dobaviteljem, ki je edini ponudil magnezij na spotu po 
konkurenčni ceni. Cene se oblikujejo trimesečno v USD/t.  
 
Električna energija 
Za leto 2020 smo imeli sklenjene pogodbe o dobavi električne energije s tremi dobavitelji za 
112 MW. Zaradi zmanjševanja proizvodnje aluminija s 1.7.2020, smo z dobaviteljem HSE 
dogovorili za obdobje drugega polletja 2020 manjše pogodbene količine in sicer smo pogodbo 
zmanjšali iz 84 MW na 45 MW. Skupno smo tako imeli za drugo polovico leta kupljeno 73 MW 
električne energije, kar ustreza potrebi za polovično proizvodnjo elektroliznega aluminija. V 
letu 2020 je bila nabava električne energije skladna s sklenjenimi pogodbami. 
 
V tabeli 3 prikazujemo prispevke in dajatve v letih od 2010  do 2020. 
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Tabela 3: Prispevki in dajatve v letih 2010 - 2020, v EUR 

Leto 

 Prispevek 
za OVE + 

SPTE 

 Dodatek k 
omrežnini za 

delovanje 
Agencije za 

energijo 

Prispevek k 
omrežnini za 

delovanje 
operaterja 

trga 

Prisp.za zag. 
zanesljive oskrbe z 
uporabo domačih 

virov prim. ener. za 
proiz. el. ener. 

Prispevek za 
učinkovito 

rabo energije 
(PURE) 

Skupaj 

2010 3.211.659 103.042 78.797 332.064 0 3.725.562 

2011 4.070.483 185.960 142.205 579.438 0 4.978.086 

2012 3.429.776 202.966 155.209 599.963 0 4.387.913 

2013 8.346.795 203.746 155.805 50.012 0 8.756.359 

2014 5.630.245 203.808 155.853 0 0 5.989.906 

2015 3.771.433 203.731 155.794 0 814.922 4.945.880 

2016 1.395.237 0 157.117 0 966.876 2.519.231 

2017 1.622.965 0 157.189 0 967.318 2.747.473 

2018 1.954.601  0 152.522  0 938.599 3.045.723 

2019 2.115.838 0 132.680 0 816.490 3.065.008 

2020 2.229.653 0 99.243 0 610.727 2.939.623 

Skupaj 37.778.686 1.103.253 1.542.415 1.561.477 5.114.933 47.100.764 

Vir podatkov: Strateška komerciala. 

 
Zemeljski plin 
Za dobavo zemeljskega plina imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo z dobaviteljem. Cena 
zemeljskega plina je določena z aneksom in se oblikuje glede na trenutne tržne cene (borzne), 
s predvideno možnostjo terminskih zakupov na borzi za leto, sezono ali trimesečje.  
 
Za prvo trimesečje leta 2020 smo v več korakih zakupili 30 % planiranih količin plina po futures 
cenah in za drugo trimesečje 65 % količin. Del zakupljenih količin iz avgusta in septembra smo 
prenesli na začetek leta 2021, zaradi znižanja odjema pod zakupljeno. Mesečne spot cene so 
bile v letu 2020  nižje za 39 % v primerjavi z lani.  
 
Aluminij 
Celoten obseg nabave aluminija je v letu 2020 znašal 40.216 t. Nabava posameznih vrst 
aluminija se je prilagajala potrebam proizvodnje in možnostim oskrbe na trgu odpadnega 
aluminija. 
 
Obseg nabav primarnega eksternega aluminija je v letu 2020 znašal 31.734 t. Objavljene 
premije za primarni eksterni aluminij so bile v prvem polletju leta 2020 v trendu padanja, v 
drugem polletju pa so se zaradi špekulativnega vstopa bank na borzo aluminija dvignile. 
 
Padec premij v začetku leta je bil posledica slabih napovedi zaradi ukrepov preprečevanja 
širjenja pandemije, v drugi polovici leta pa so bila pričakovanja trgov bolj optimistična, 
dejanske potrebe pa so v zadnjem trimesečju zaradi drastičnega znižanja v predhodnem 
obdobju, močno narasle. 
 
Obseg nabav odpadnega aluminija je v letu 2020 znašal 8.462 t. Na trgu primarnega odpadnega 
aluminija je bila ponudba dobra in premije razmeroma ugodne. Kupovali smo več visoko 
kvalitetnih profilov in elektro materialov. V zadnjem trimesečju smo povečali obseg nabave 
elektro materialov Al99,5. 
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1.3.3 Proizvodnja 

 
Za leto 2020 smo proizvodnjo elektroliznega aluminija, zaradi neugodnih razmer na trgu, 
planirali le s 75 % proizvodnimi zmogljivostmi, zaradi pojava koronavirusa pa smo bili primorani 
narediti rebalans plana za leto 2020, kjer smo proizvodnjo elektroliznega aluminija v drugi 
polovici leta 2020 še dodatno znižali za 25 % glede na polno proizvodno zmogljivost. Tako smo 
proizvedli 50.185 t elektroliznega aluminija, kar je za 2 % manj kot smo planirali v rebalansu 
in za 26 % manj od proizvedene količine v enakem obdobju lani.  
 
Elektroliza C je v letu 2020 obratovala stabilno in prispevala k stabilnosti elektroenergetskega 
sistema. 
 

Proizvodnja elektroliznega aluminija 

 

 

Slika 2: Struktura lastne cene elektroliznega aluminija v letih od 2018 do 2020, v % 

 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Blagovna proizvodnja 
 
V letu 2020 smo ustvarili 114.752 t blagovne proizvodnje proizvodov iz aluminija, kar je za 2 
% manj, kot smo planirali v rebalansu in za 15 % manj kot smo ustvarili v letu 2019. 
 

46%
40%

32%

30%
34%

43%

18% 19% 17%

1% 1% 1%
5% 6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020

Glinica Električna energija Ostale surovine Ostali variabilni stroški Fiksni stroški



 

 SKUPINA TALUM 

 

25 

 

Proizvodni program je sestavljen iz sledečih proizvodov iz aluminija:  
 

Livarske zlitine - palice 

 

Livarske zlitine - hlebčki 

 
 

Drogovi 

 

Rondelice 

 
 

 

Ulitki 

 

 

 

Izparilniki 

 
 
 

Slika 3: Struktura ustvarjene blagovne proizvodnje proizvodov iz aluminija v letih od 2018 do 2020, v % 

 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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1.3.4 Prodaja  

 
Prodaja proizvodov iz aluminija 
 
Na sliki 4 prikazujemo rast fizičnega obsega prodaje proizvodov iz aluminija v letih od 2010 do 
2020. 
 

Slika 4: Fizični obseg prodaje proizvodov iz aluminija, v t 

 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Fizični obseg prodaje proizvodov iz aluminija je v letu 2020 znašal 117.090 t, kar je za 1 % več, 
kot smo planirali v rebalansu plana za leto 2020 in za 14 % manj kot smo prodali v letu 2019.  
 
Fizični obseg prodaje proizvodov iz aluminija (brez upoštevanja storitev predelave) predstavlja  
93 % delež celotnega obsega prodaje in je v letu 2020 znašal 108.752 t, kar je na ravni 
planiranega iz rebalansa za leto 2020. V letu 2020 smo zastavljene cilje s predelavo aluminija, 
ki predstavljajo 7 % celotnega obsega prodaje, presegli s predelavo aluminija v drogove in sicer 
planirane količine presegajo za 2.414 t oziroma za 107 %. 
 
V letu 2020 je bilo povpraševanje po aluminijskih proizvodih v prvih dveh mesecih leta 
relativno močno, po uvedbi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa, pa se je trg začel 
sesedati. Najprej so padla naročila na področju prodaje ulitkov, ki so v pretežni meri vezani na 
avtomobilsko industrijo. Sledil je upad naročil livarskih zlitin, z zakasnitvijo 2 mesecev pa še 
padec prodaje drogov in v sredini junija rondelic. V mesecu septembru se je povpraševanje po 
dobavi drogov bistveno povečalo in ugoden trend se je nadaljeval tudi zadnja dva meseca v 
letu 2020. 
 
Drogovi  
Drogov smo v letu 2020 prodali 60.285 t, kar je za 9 % več kot smo planirali v rebalansu za leto 
2020. Redna prodaja drogov v letu 2020 znaša 47.612 t, kar je za 7 % več kot smo planirali v 
rebalansu. Razlog za večji obseg redne prodaje v primerjavi s planiranim iz rebalansa je v 
močnem povpraševanju v zadnjem trimesečju tako pri domačem kupcu Impol kot pri kupcih v 
tujini. Obseg prodaje storitev predelave aluminija v drogove je v letu 2020 rebalans presegel 
zaradi povečanja količin skoraj pri vseh kupcih. 
 
Prodajne premije za drogove v USD/t so bile po objavah Metal Bulletin-a (DDP Rotterdam) na 
začetku leta 2020 na ravni 230-250 USD/t, kazalo pa je na postopno okrevanje trga in porast 
premij. Zaradi posledic razglašene pandemije koronavirusa so premije padale vse do sredine 
junija, nato so se začele rasti vse do konca leta 2020. 
 
Livarske zlitine  
Livarskih zlitin smo v letu 2020 prodali 13.564 t, kar je za 3 % več kot smo planirali v rebalansu 
za leto 2020.  
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Na prodajo livarskih zlitin sta v letu 2020 vplivala dva dogodka, prvi je bil velik upad naročil v 
aprilu in maju kot posledica korona krize in močnega upada naročil v avtomobilski industriji. 
Drugi dogodek pa je bila odločitev, da s koncem prvega polletja zaradi ustavitve polovice 
elektrolize prenehamo s proizvodnjo livarskih zlitin, obstoječe letne pogodbe s kupci pa 
prekinemo. Določeni kupci so na podlagi tega obvestila odpovedali tudi del naročil v prvem 
polletju. 
 
Po odločitvi o prekinitvi proizvodnje in prodaje livarskih zlitin v drugem polletju so sledila 
pogajanja s kupci, kjer smo želeli sporazumno odpovedati pogodbe, brez dodatnih stroškov. 
Uspešno smo se dogovorili z vsemi kupci, razen z enim, kjer smo blago proizvedli na zalogo in 
kjer se je prodaja v zmanjšanem obsegu nadaljevala do konec oktobra leta 2020. 
 
Rondelice 
Rondelic smo v letu 2020 prodali 37.053 t, kar je za 12 % manj kot smo planirali v rebalansu in 
za 4 % manj kot v enakem obdobju lani. Glede na obseg in jakost pandemije koronavirusa in z 
ozirom na upad tržnega volumna (- 9 % trg aerosol doz, +2,5 % trg tub) ocenjujemo dosežen 
rezultat kot pozitiven.  
 
Povprečna dosežena prodajna premija iz naslova redne prodaje v letu 2020 presega planirane 
vrednosti za 9 EUR/t, medtem, ko je dosežena prodajna premija iz naslova predelave za 47 
EUR/t pod načrtovano vrednostjo. Do odstopanja prihaja predvsem zaradi povečanega obsega 
prodaje rondic s pariteto FCA oziroma EXW, kjer v premiji ni stroška prevoza in je zaradi tega 
nižja. 
 
Ulitki 
Ulitkov smo v letu 2020 prodali 5.653 t, kar za 6 % več kot smo planirali v rebalansu za leto 
2020 in za 2 % več kot v enakem obdobju lani. Plan prodaje smo dosegli v ne-avtomobilskih 
panogah (toplotna tehnika, kompresorji,…) in motociklih, ki skupaj predstavljata 68 % delež 
celotne prodaje ulitkov v letu 2020, medtem, ko je v avtomobilskih panogah (osebna, 
komercialna), ki predstavlja 32 % delež celotne prodaje ulitkov, nismo dosegli. 
 
Po obdobju drastičnega znižanja naročil v drugem trimesečju leta 2020, so kupci v tretjem 
trimesečju ponovno začeli s povečevanjem naročil, kar še posebej velja za segmenta toplotnih 
izmenjevalcev in motociklov. Nekateri projekti, katerih zagon je bil predviden v prvi polovici 
leta, so bili zagnani v zadnjem trimesečju.  
 
Izparilniki 
V letu 2020 smo prodali 535 t izparilnikov (od tega 479 t uparjalnikov in 56 t toplotnih 
prenosnikov), kar je za 25 % več, kot smo planirali v rebalansu za to obdobje in za 10 % več kot 
v enakem obdobju lani. V obravnavanem obdobju smo z uparjalnimi ploščami in toplotnimi 
prenosniki opremili 558.110 kosov hladilnikov, toplotnih črpalk, PVT panelov in drugih 
izdelkov, kar je na ravni prodaje v kosih leta 2019. 
 
Preseganje plana je rezultat dogajanja v drugem trimesečju leta 2020, kjer smo imeli povečana 
naročila na vseh trgih (kondenzatorji, uparjalniki, uparjalne plošče, toplotni prenosniki,…). 
Intenzivirali smo prodajne aktivnosti ter pospešili proizvodnjo specialnih uparjalnikov, ki se 
uporabljajo v hladilnikih za shranjevanje cepiv proti bolezni covid-19. 

 

Prav slednje je doprineslo k doseganju prodajne premije na uparjalnikih za 469 EUR/t nad 
planirano vrednostjo. Prodajna premija toplotnih prenosnikov je bila za 799 EUR/t nižja od 
planirane. Razloge za odstopanje najdemo v nedoseganju plana prodaje nekaterih izdelkov z 
višjo dodano vrednostjo in nižanjem prodajne premije zaradi povečanja prodajnih količin. 
 
 
Pregled ustvarjene strukture fizičnega obsega prodaje proizvodov iz aluminija v letu 2020 v 
primerjavi z ustvarjeno strukturo fizičnega obsega prodaje v letu 2019 in v primerjavi s 
planirano strukturo fizičnega obsega prodaje iz rebalansa za leto 2020, v odstotkih prikazujemo 
na sliki 5. 
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Slika 5: Struktura fizičnega obsega ustvarjene prodaje proizvodov iz aluminija, v % 

 
Vir podatkov: Računovodstvo.                     

 
Vrednostna prodaja proizvodov iz aluminija 
 
V letu 2020 smo ustvarili 242.092.657 EUR skupnih čistih prihodkov prodaje proizvodov iz 
aluminija, ki so na ravni planiranih v rebalansu in za 17 % nižji od ustvarjenih v letu 2019.  
 
Od skupnih čistih prihodkov iz prodaje proizvodov iz aluminija, ustvarjenih v letu 2020, odpade 
na čiste prihodke iz prodaje proizvodov iz aluminija v izvoz 218.662.839 EUR ali v deležu 90 % 
in na čiste prihodke ustvarjene s prodajo proizvodov iz aluminija na domačem trgu 23.483.305 
EUR ali v deležu 10 %. 
 
Prodaja ostalih proizvodov in storitev 
 
Prihodki od prodaje ostalih proizvodov in storitev ter ostali prihodki iz prodaje predstavljajo v 
letu 2020 7-odstotni delež vseh prihodkov skupine TALUM oziroma v absolutni vrednosti 
19.427.309 EUR.  
 
Tako smo v letu 2020 ustvarili: 

• 3.617.145 EUR prihodkov iz prodaje stranskih proizvodov, kar je za 28 % manj, kot smo 
planirali v rebalansu in za 20 % manj, kot smo ustvarili lani. Največji delež prihodkov od 
prodaje stranskih proizvodov, to je 77 %,  smo v letu 2020 dosegli s prodajo Al žlindre, 

• 15.810.164 EUR ostalih prihodkov iz prodaje, kar je za 4 % manj, kot smo planirali v 
rebalansu za leto 2020 ter 27 % manj, kot smo ustvarili v letu 2019. Največji delež ostalih 
prihodkov iz prodaje, to je 82 %,  smo ustvarili v družbi TALUM. Pri prodaji materiala in 
trgovskega blaga smo ustvarili 2.538.251 EUR in pri prodaji storitev 13.271.913 EUR. 

 
 

1.4 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 

1.4.1 Opredelitev tveganj 

 
V skupini TALUM s spremljanjem realizacije tveganj, zaznavanjem novih tveganj in analizami 
ob sodelovanju vseh udeležencev, predvsem pa s sodelovanjem ključnih zaposlenih, 
soustvarjamo proces merjenja, kvantifikacije in upravljanja tveganj. Kot podporna služba temu 
procesu je bila ustanovljena služba Upravljanje tveganj, ki operativno spremlja posamezna 
tveganja. Za namen obvladovanja tveganj je bil ustanovljen Odbor za obvladovanje tveganj, ki 
se redno sestaja na tedenskih sestankih z namenom obravnave vprašanj povezanih s 
finančnimi, operativnimi in strateškimi tveganji. 
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Osnovno vodilo pri obvladovanju finančnih tveganj je skladno s cilji, zastavljenimi v planih in 
strategiji, zagotoviti rast obratnega kapitala, kapitalske ustreznosti, solventnosti in likvidnosti.  
 
Popisali smo tveganja in vzpostavili register tveganj, ki ga po potrebi dopolnjujemo, in nam 
omogoča zaznati odstopanja tveganj ter predstavlja pomembno vodilo pri oblikovanju politik 
obvladovanja posameznih sklopov zaznanih tveganj. 
 
Sistem upravljanja tveganj temelji na modelu, ki omogoča kvantifikacijo ključnih tveganj in 
posledično združitev tveganj, kjer so vsa ključna tveganja ovrednotena preko finančnega vpliva 
na poslovni izid, denarni tok, donosnost in EBITDA. 
 
Izhodišče za navedeni model je izdelan register ključnih tveganj. Register ključnih tveganj se   
preverja trimesečno in po potrebi dopolnjuje. Določeni so skrbniki tveganj in nadzor tveganj z 
naborom sprejetih ukrepov za zmanjševanje verjetnosti nastanka tveganj. 
 
Pandemija koronavirusa je povzročila padec gospodarske rasti na svetovni ravni in jo kot 
takšno tudi obravnavamo, kar pomeni da posebej ne izpostavljamo tveganje pandemije ampak 
prikazujemo vpliv pandemije v okviru tveganja spremembe cene, tveganja recesije, tveganja 
izpada glinice in črnih materialov, tveganja koordinirane akcije konkurentov, tveganja 
emisijskih kuponov in tveganja stroškov dela kot jih navajamo v nadaljevanju.  
 

1.4.2 Register in profil tveganj 

 
V registru tveganj smo opredelili ključna tveganja. Kot zvezna tveganja opredeljujemo 
tveganja, ki nimajo jasno definiranih vzrokov in točno določenih dogodkov, ki bi vodili v 
nastanek tveganja, temveč se nanašajo na konstantno spreminjanje in je vzrok vedno prisoten 
vendar ni jasnega dogodka, za katerega lahko rečemo da se je oziroma da se ni zgodil. 
Nasprotno, diskretna tveganja lahko povezujemo z nastankom določenih dogodkov, ki jih je 
mogoče hitro zaznati in identificirati.  
 
Trajanje negativnih učinkov ali persistenca prikazuje koliko časa po nastanku tveganja še vedno 
občutimo negativne finančne učinke in je ne smemo enačiti s časom sanacije posledic temveč 
predstavlja obdobje od nastanka tveganja do dne, ko se poslovanje družbe vrne v stanje kot je 
bilo pred nastankom tveganja. V kolikor je trajanje opredeljeno z ne, to pomeni, da občutimo 
negativne finančne učinke nastanka tveganja samo v letu nastanka. 
 
Tipično škodo predstavljamo kot ocenjeno vrednost tipičnih stroškov, ki nastanejo v primeru 
nastanka realizacije tveganja in odprave posledic. Škoda v najslabšem primeru prikazuje 
ocenjeno letno izgubo, ki jo lahko pričakujemo enkrat v obdobju dvajsetih let. Pričakovana 
škoda je izračunana s pomočjo simulacijskega modela, ki vključuje komponenti pogostost 
pojava in ocenjeno tipično škodo, in predstavlja škodo, ki jo za posamezno tveganje 
pričakujemo na letni ravni. 
 
Pogostost pojava nam pove kolikokrat lahko pričakujemo, da se bo določeno tveganje pojavilo 
v nekem časovnem obdobju po sprejetih preventivnih ukrepih. Pogostost predstavlja ocenjeno 
število dogodkov v danem časovnem obdobju. Tveganja imajo določene skrbnike tveganj in 
preventivne ukrepe, ki jih izvajamo za  zmanjšanje verjetnosti nastanka škodnih dogodkov. 
 
Na podlagi registra tveganj je nastal profil tveganj, ki ga prikazujemo na sliki 6. 
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Slika 6: Profil tveganj 

 

Tveganje Doprinos k profilu tveganj (%) Doprinos k profilu tveganj (EUR) 

Cenovno tveganje 40,70% 7.989.974 

Tveganje recesije 29,90% 5.876.276 

Tveganje porasta cen el. energije 4,90% 955.765 

Požar 4,40% 856.715 

Izpad dobave glinice in črnih mat. 2,90% 566.152 

Strategija 2,00% 400.172 

Tveganje CO2 kuponov 1,40% 266.664 

Koordinirana akcija konkurentov 1,40% 265.202 

Tveganje stroškov dela 1,30% 253.364 

Ostalo 11,20% 2.199.807 

Skupaj  19.630.091 
Vir podatkov: Upravljanja tveganj. 

 
Profil tveganja prikazuje delež posameznega tveganja v celotnem profilu tveganj. Profil 
tveganja in ostali posamezni učinki so izračunani z uporabo Monte Carlo metode ponavljajočih 
se simulacij vseh učinkov naenkrat. Rezultat je porazdelitev izgub in peta centilna vrednost je 
nato uporabljena kot vrednost v profilu tveganja. Delež posameznega tveganja je izračunan s 
pomočjo metode Expected Shortfall Contribution. Izračunana vrednost v višini 19,63 mio EUR 
predstavlja negativen enoleten finančni vpliv, ki ga imajo v najslabšem možnem scenariju 
vsa analizirana tveganja enkrat v obdobju dvajsetih let. 
 
V kolikor izhajamo iz predpostavke, da se navedena tveganja uresničijo in pride do izpada 19,63 
mio EUR, imamo na razpolago ukrepe kot so koriščenje revolving kredita, odprodaja terjatev 
do kupcev, zmanjšanje investicij, odprodaja nepotrebnega premoženja in skrajšanje plačilnega 
roka kupcem, s katerimi bi nadomestili izpad denarnega toka. 
 
Z vidika denarnega toka sta ključni tveganji cenovno tveganje in tveganje recesije katerih 
doprinos k profilu tveganj znaša 70,6 % celotnega denarnega toka. Značilno za obe tveganji je, 
da sta medsebojno soodvisni in predstavljata na kratki rok visoko tveganje šoka v poslovanju. 
Potrebno pa je poudariti, da rast prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo pomembno 
prispeva k višji EBITDA in s tem k ublažitvi potencialnih šokov. 
 
Tveganje spremembe cene 
Povprečna borzna cena aluminija, dosežena na Londonski borzi kovin je v letu 2020, znašala 
1.704 USD/t oziroma 1.490 EUR/t. 
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Cena aluminija (3M LME) se je v letu 2020 gibala v razponu od najnižje 1.459 USD/t v začetku 
aprila do najvišje 2.062 USD/t v začetku decembra in je v povprečju znašala 1.730 USD/t, kar 
je odraz pandemije koronavirusa. Zaprtju Kitajske je sledilo popolno zaprtje tudi preostalega 
sveta. Pandemijo je najhitreje in najučinkoviteje obvladala Kitajska, ki za trg kovin ponovno 
predstavlja izhod iz krize. Kitajski uvoz kovin je prvič po petih letih presegel izvoz, državni 
projekti investicij v infrastrukturne in transportne projekte pa dvigujejo povpraševanje po 
kovinah. V tretjem trimesečju je Kitajski začel slediti še preostali razviti svet, cena aluminija na 
Londonski borzi je v oktobru in nato še v decembru dosegla večletni vrh (2.096 USD/t) in je v 
trendu rasti od junija naprej. 
 
Operativno varovanje pred spremembo cene 
Za varovanje pred nihanjem borzne cene aluminija se uporabljajo terminske pogodbe 
(futures). S terminskimi pogodbami se zavaruje pogodbeno dogovorjena proizvodna marža 
tako, da višina le-te ni podvržena gibanju borznih cen tako, da ob sklenitvi prodajnega posla 
izvedemo terminski nakup na borzi preko borznih posrednikov. Terminske pogodbe so 
pogodbe o nakupu ali prodaji aluminija standardne količine in kakovosti na določen dan v 
prihodnosti, dobavljenega na določeno mesto po ceni, določeni v sedanjosti, brez fizične 
prisotnosti blaga. Z njim se trguje izključno na londonski borzi kovin( LME). Najmanjša količina 
trgovanja je 25 ton (1 lot).  
 
Varujemo prodajo rondic, drogov, primarnih livarskih zlitin in izparilnikov z mesecem dobave 
v prihodnosti (tekoči mesec plus en mesec). Na dan 31. 12. 2020 je bilo odprto zavarovanih 
6.800 t prodaje navedenih proizvodov. 
 
Strateško varovanje pred spremembo cene 
V primeru, da imamo sklenjene dolgoročne prodajne pogodbe ali da imamo trdna zagotovila 
o bodoči prodaji posameznim kupcem, se sprejme odločitev o strateškem varovanju 
stroškovne cene elektroliznega aluminij. Tako smo sklenili terminske pogodbe o prodaji 
aluminija na terminskem trgu in  varovali 16.750 ton aluminija z zapadlostjo december 2021 in 
5.000 t aluminija z zapadlostjo december 2022. Strateško varovanje cene se lahko izvede le do 
ene tretjine letne proizvodnje elektroliznega aluminija.  
 
Tveganje pojava recesije 
Pandemija koronavirusa je pospešila nastanek recesije, katera je bila napovedana že avgusta 
leta 2019 na podlagi nastanka inverzne krivulje obrestnih mer za 10 in 2 letno ter 3 mesečno 
ameriško obveznico, ki je, zgodovinsko gledano, napovedoval nastanek recesije v povprečju 15 
mesecev od nastanka dogodka. Pojav recesije je mogoče opredeliti kot ohlajanje gospodarske 
rasti in posledično padec agregatnega povpraševanja ter izpad dela prihodkov od prodaje. 
Evropska centralna banka (ECB) v svojih projekcijah iz decembra 2020 predvideva padec 
gospodarske rasti v letu 2020 v evrskem območju za 7,3 %. Indeks DAX, ki bi naj predstavljal 
reprezentativni korelacijski vzorec za padec gospodarske rasti (v času finančne krize 2008 je 
padel pod 7.000 točk) se je v letu 2020 gibal v razponu od 8.442 indeksnih točk v marcu do 
13.790  indeksnih točk v decembru in je v povprečju znašal 12.355 indeksnih točk. Po 
makroekonomskih projekcijah ECB iz decembra 2020 bi naj letna rast BDP v evrskem območju 
v letu 2021 znašala 3,9 %. 
 
Tveganje izpada dobave glinice in črnih materialov 
Za vse surovine velja, da je bilo v letu 2020 v svetu izven Kitajske omejeno povpraševanje zaradi 
omejevanj proizvodenj aluminija kot posledica pandemije koronavirusa. Na Kitajskem je bilo 
močno povpraševanje, saj so se izjemno hitro izognili posledicam pandemije, kar se je tudi 
odražalo na cenah domačih, kitajskih surovin. Zato  je bil izvoz surovin iz Kitajske v svet zelo 
omejen. Zaradi nižanj proizvodenj aluminija po svetu, izpad kitajskih surovin na svetovnih trgih, 
ni povzročil pomanjkanja surovin in s tem dviga cen. 
Oskrba z vsemi surovinami je potekala nemoteno in skladno s potrebami proizvodnje skupine 
TALUM, kljub tveganju izpada dobav zaradi pandemije koronavirusa. Zaradi zmanjševanja 
proizvodnje elektroliznega aluminija in opustitve programa livarskih zlitin v drugem polletju 
leta 2020 smo se z dobavitelji, v okviru možnosti, dogovorili za zmanjšane dobave osnovnih 
surovin in energentov. 
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V primeru rasti svetovnega gospodarstva naslednje leto se bo povečalo povpraševanje po 
surovinah zaradi zagonov proizvodenj aluminija in s tem se bo povečalo tveganje 
razpoložljivosti surovin in rasti cen. 
 
Glinica 
Cene glinice se oblikujejo na osnovi indeksa API (povprečje dveh indeksov: CRU in MB), 
kateremu se doda premija. 
Cene API so bile v letu 2020 predvsem pod vplivom presežka ponudbe nad povpraševanjem. 
Cene so gibale v razponu od 231 USD/t  do 296 USD/t v zadnjem trimesečju leta 2020. Delež 
cene glinice v ceni aluminija je v zadnjem trimesečju padel pod 15 %. Cene glinice niso sledile 
cenam aluminija zaradi velikega presežka na trgu. Zaradi pandemije in tržne situacije 
povpraševanje po glinici s strani proizvajalcev aluminija ni dohajalo ponudbe, saj se je na drugi 
strani svetovna proizvodnja glinice v letu 2020 nadalje povečevala. 
Za zagotavljanje nemotenega procesa imamo podpisano triletno pogodbo z dobaviteljem kot 
tudi oblikovane zadostne varnostne zaloge glinice. 
 
Petrol koks 
Kitajska je bila v preteklih letih največja izvoznica petrolkoksa na svetu. Evropski trg ostaja 
uravnotežen, uvoza iz Kitajske skoraj ni. Zaradi pandemije in manjše porabe nafte je na trgu 
pomanjkanje zelenega koksa, ki je osnovna surovina za proizvodnjo petrol koksa. V letu 2020 
je to vzdrževalo nivo evropskih cene petrol koksa. 
Za zagotavljanje nemotene dobave petrolkoksa imamo zagotovljene dobave dveh 
dobaviteljev. 
 
Katranska smola 
Katranska smola, ki je osnovna surovina za proizvodnjo primarnega aluminija, je podvržena 
podobnim dobavnim zakonitostim kot petrolkoks, evropski in globalni trg ne beležita deficita, 
prav tako ne primanjkuje katrana.  
Za zagotavljanje nemotene dobave katranske smole imamo zagotovljene dobave dveh 
dobaviteljev. 
 
Tveganje porasta cene električne energije in spremembe zakonodaje 
Cena električne energije je v letu 2020 znašala 49,63 EUR/MWh, z dodanimi prispevki, ki so v 
obravnavanem obdobju znašali 6,49 EUR/MWh, je nabavna cena električne energije znašala 
56,12 EUR/MWh. Če upoštevamo prihodke iz rezervacij terciarne rezerve in iz sekundarne 
regulacije, ki so skupaj znašali 1.668.030 EUR oziroma 2,18 EUR/MWh, bi cena električne 
energije v obravnavanem obdobju znašala 53,94 EUR/MWh. 
Električna energija predstavlja najpomembnejši vir energije za skupino TALUM.  Za leto 2021 
imamo sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z dvema dobaviteljema in nismo 
izpostavljeni tveganju porasta cene. Za leto 2022 nimamo zakupljenih nobenih količin 
električne energije in smo izpostavljeni tveganju porasta cen. 
Neznanka za določitev dokončne bruto cene električne energije so prispevki in dajatve, ki se 
lahko povečajo ali zmanjšajo. Prispevek za obnovljive vire energije (OVE) je bistven sestavni 
del dajatev. Trenutno veljavna shema dovoljenih državnih pomoči, ki jo je EK sprejela julija 
2014 in velja do konca leta 2025, s čimer se prispevek v tem obdobju bistveno naj ne bi 
spremenil. 
Izklope elektrolize smo vključili v zagotavljanje terciarne rezerve elektroenergetskemu sistemu 
in dodatno še s fino regulacijo v zagotavljanje sekundarne rezerve, tako, da nam je bila 
priznana pomembna in ekonomsko določljiva vloga v zagotavljanju stabilnosti oskrbe v letih 
od 2019 do 2023. 
Energetska zakonodaja ima podlago v Direktivah EU, kjer imajo na poslovanje skupine TALUM 
poseben vpliv deli  zakonodaje s področja prispevka za obnovljive vire, prispevka za energetsko 
učinkovitost in okoljevarstvenih dajatev. V zadnjem času omenjane uvedbe novega prispevka 
za zagotavljanje proizvodnje iz konvencionalnih virov (CRM) Evropska Komisija več ne 
predvideva, kar pa ne pomeni, da ne spremljamo razvoj dogodkov na tem področju. 
Energetska zakonodaja EU sledi predvsem nemškemu modelu pomoči primarni industriji z 
namenom zaustavitve selitve industrije v tretje države. Na osnovi nemške pobude je bilo 
izdano priporočilo o dovoljeni državni pomoči v obliki olajšav pri plačevanju navedenih 
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prispevkov za energetsko intenzivne industrijske panoge. Menimo, da slovenska zakonodaja 
sledi večini priporočil, kljub temu pa pozorno spremljamo razvoj zakonodaje in aktivno 
sodelujemo v zgodnjih fazah nastanka in obravnavanja nove energetske zakonodaje, 
neposredno pri zakonodajalcu kot tudi preko interesnih združenj in nastopanja na javnih 
energetskih dogodkih. V kolikor slovenska zakonodaja ne bo uvedla delne ali celotne finančne 
kompenzacije posrednih emisij CO2, kot to dovoljujejo smernice EK, bo to pomenilo 
nadaljevanje manj konkurenčnega poslovnega okolja v primerjavi z večino konkurentov v 
državah EU.  
Novembra 2020 je pričel veljati novi zakon o varovanju okolja, v katerem so vsi potrebni 
nastavki za uvedbo finančnih kompenzacij za posredne emisije CO2, le ustrezno Uredbo z 
metodologijo določanja upravičencev do finančnih pomoči je še potrebno sprejeti – 
pričakovanja so, da bo le-ta sprejeta v sredini leta 2021. 
 
Konec leta 2020 smo uspešno opravili certificiranje po standardu ISO 50001 Sistem upravljanja 
z energijo, ki je eden glavnih kriterijev za upravičenost podjetja do dovoljenih državnih pomoči 
po priporočilih Evropske komisije. 
 
Tveganje požara 
Požarno varnost zagotavljamo v skladu z zahtevami zakonodaje in v skladu z notranjimi akti. 
Zaposlujemo deset poklicnih gasilcev in imamo organizirano prostovoljno gasilsko društvo s 
sedemdesetimi člani. V vsako izmeno razporejamo dva gasilca. Izvajajo se tedenske vaje in 
izobraževanja, enkrat na leto tudi praktična vaja na izbrani lokaciji.  
Dokument na področju varstva pred požarom, ki velja za vse družbe v skupini in je temelj 
požarne varnosti, je požarni red. Požarni red za vse objekte opredeljuje evakuacijski načrt in 
požarni načrt. Za vse objekte so izdelane študije požarne varnosti. Izdelan je načrt zaščite in 
reševanja v skladu z zahtevami SEVESO. 
V objektih so nameščeni gasilniki in razporejeno je hidrantno omrežje. Vgrajena je varnostna 
razsvetljava. Ključna infrastruktura je dodatno požarno varovana s stabilnimi gasilnimi 
napravami. Vgrajeni so instrumenti za javljanje požara, ki so povezani z varnostno nadzornim 
centrom družbe VARGAS-Al.    

 
Tveganje koordinirane akcije konkurentov 
Tveganje koordinirane akcije konkurentov pomeni združitev konkurence z namenom 
prevzema naših ključnih kupcev. Kljub pandemiji koronavirusa nobena konkurenčna družba ni 
poskušala izkoristiti situacijo in prevzeti naših ključnih kupcev.   
 
Prodaja drogov 
Kupci so proizvajalci profilov za potrebe gradbeništva, strojegradnje in transporta. S kapaciteto 
60.000 t na leto oskrbujemo manj kot 2 % evropskega trga. Ocenjujemo, da na področju drogov 
zaradi bližine velikih porabnikov ni nevarnosti za upad prodaje proizvodov zaradi usklajene 
akcije konkurence. 
 
Prodaja rondelic 
Kupci so proizvajalci aluminijske embalaže za potrebe farmacije, prehrambne industrije in 
kozmetike ter proizvajalci prestižne aluminijske posode za uporabo v gospodinjstvih. Naš tržni 
delež v Evropi znaša za rondice več kot 20 % in več kot  60 % na področju prodaje rondel za 
posodo. Ocenjujemo, da ni nevarnosti za upad prodaje proizvodov zaradi usklajene akcije 
konkurence. 
 
Prodaja ulitkov 
Kupci so avtomobilska industrija, strojegradnja in elektroindustrija. Prodaja ulitkov je potekala 
omejenemu številu partnerjev, pri katerih traja postopek pridobivanja posameznega posla od 
pet do osemnajst mesecev, pogodbe pa se sklepajo za obdobje od pet do sedem let. Zaradi 
dolgega obdobja sklepanja pogodb so prisotna tveganja neizpolnitve kupčevih napovedanih 
prodajnih količin. Ocenjujemo, da ni nevarnosti za upad prodaje proizvodov zaradi usklajene 
akcije konkurence.  
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Prodaja izparilnikov 
Kupci so proizvajalci hladilne tehnike. Izparilniki predstavljajo nišni proizvod, letna količina 
prodaje pa je na nivoju 500 t. Celotni trg v Evropi potrebuje približno 1.200 t izparilnih plošč, 
poraba pa je odvisna od strategije v industriji hladilne tehnike. Ocenjujemo, da so možnosti za 
rast prodaje relativno omejene, nevarnosti za upad prodaje predstavljajo konkurenčne 
tehnologije, ki omogočajo izdelavo cenejših vgradnih delov, vendar ne predvidevamo upada 
prodaje zaradi usklajene akcije konkurence.  
 
Tveganje strategije 
Sprejeta strategija do leta 2022 in njeno uresničevanje se tekoče spremlja s pomočjo matrike 
aktivnosti na trimesečnih strateških sestankih in ključnih kazalnikov merjenja uspešnosti 
izvajanja strategije. 
 
Tveganje emisijskih kuponov 
Tveganje izhaja iz morebitnega porasta cen emisijskih kuponov do katerega bi prišlo v primeru 
zmanjšanja emisijskih kuponov v obtoku. Sprejeta je odločitev o formiranju rezerve za 
stabilnost trga kot instrumentom za uravnavanje količine emisijskih kuponov v obtoku in s tem 
višine cene kuponov, katero zakonodajalec smatra za prenizko. Umaknjeno bo 265 mio enot 
emisijskih kuponov, kazen za nezmožnost predaje emisijskih kuponov pa v skladu z regulativo 
EU znaša 100 EUR za enoto.  
Cena emisijskih kuponov (spot EEX) se je v letu 2020 gibala v razponu od 14,34 EUR do 33,50 
EUR za enoto in je v povprečju znašala 24,58 EUR za enoto. Pandemija koronavirusa je seveda 
vplivala tudi na trg emisijskih kuponov. Tako je v sredini marca cena kuponov v dveh tednih 
upadala za 40% in dosegla dno pri 14,34 EUR. Po sprejetih ukrepih centralnih bank za 
vzdrževanje likvidnosti  gospodarstva se  je v začetku novembra začel nov ciklus povpraševanja 
in cene so začele naraščati, da bi konec decembra dosegle vrh pri 33,50 EUR. 
Za predajo kuponov v aprilu 2021 moramo, glede na stanje konec leta in predvideno količino 
predaje v aprilu 2021, zagotoviti  še 57.972 enot emisijskih kuponov. 
 
Tveganje stroškov dela 
Pandemija koronavirusa je na kadrovskem področju zahtevala osredotočanje na ohranjane 
proizvodnje in izvajanju nujnih aktivnosti, ki so bile prilagojene spremenjenim okoliščinam. 
V  letu 2020 smo koristili ukrepe iz PKP, katerih učinek prikazujemo v tabeli 33. 
 
V skladu s strategijo skupine TALUM nas na kadrovskem področju čakajo izzivi vezani na 
zaposlovanje novih sodelavcev predvsem zaradi upokojevanja na delovnih mestih, kjer bo 
nadomeščanje potrebno. Ker gre za specifična znanja in tehnične profile, ki jih na trgu dela 
primanjkuje. Ob tem zaradi povečanih potreb po tehničnih poklicih v regiji obstaja tudi 
možnost povečane fluktuacije in potreba po nadomeščanju zaposlenih zaradi odhodov k 
drugim delodajalcem. V naslednjih dveh  letih bo 86 zaposlenih izpolnilo pogoje za upokojitev, 
prve pogoje za upokojitev  (z znižanjem starosti na račun otrok, upoštevanje vojske,..) pa ima 
v naslednjih dveh letih 100 sodelavcev. 
 
Kadrovska tveganja, povezana z zagotavljanjem zadostnega števila ustrezno usposobljenih 
kadrov, obvladujemo z dolgoročnim planiranjem kadrov, pravočasnim nadomeščanjem in 
prenosom znanja, štipendiranjem, selekcijo kadrov v okviru praktičnega izobraževanja, 
vzpostavljanjem baze potencialnih kandidatov za zaposlitev, mentorstva pri pripravi 
seminarskih in diplomskih nalog ter s promocijo družbe TALUM kot uglednega delodajalca in s 
promocijo poklicev, ki jih potrebujemo. 
Udeležujemo se kariernih tržnic in ostalih zaposlitvenih dogodkov, v lanskem in letošnjem letu 
predvsem v spletni obliki, s čimer krepimo ugled družbe TALUM kot zaželenega in uglednega 
delodajalca. 
Z izobraževalnimi inštitucijami sodelujemo pri pripravi programov izobraževanja, namenjenih 
prekvalifikaciji odraslih.  
Povezujemo se z osnovnimi in srednjimi šolami ter s fakultetami, preko katerih vzpostavimo 
stik z mladimi, potencialnimi sodelavci ter krepimo prepoznavnost družbe TALUM ter 
spodbujanje odločanja za šolanje za tehnične poklice.  
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Z različnimi aktivnostmi poskušamo mladim približati družbo TALUM in realno delovno okolje. 
Vsako leto, pred informativnimi dnevi, organiziramo praktični prikaz poklicev. Omogočamo 
vodene oglede proizvodnje za organizirane skupine.  
Povezujemo se z raziskovalnimi inštitucijami in drugimi podjetji ter delujemo v različnih 
strokovnih združenjih z namenom iskanja sinergij, izmenjave znanj ter skupnega pristopa k 
večanju zanimanja za poklice, ki jih zaposlujemo. 
Za pravočasno nadomeščanje kadrov skrbimo tudi s politiko štipendiranja ter selekcije kadrov 
v okviru praktičnega usposabljanja. Kadrovske štipendije razpisujemo na osnovi dolgoročnega 
plana zaposlenih. Trenutno imamo 41 kadrovskih štipendistov.  
V okviru strateškega projekta Talumova šola znanja bomo zagotovili pogoje za izvedbo internih 
programov prekvalifikacij ter z vključevanjem zunanjih izobraževalnih institucij izobraževali in 
usposabljali zaposlene.  
 
Za obvladovanje fluktuacije izvajamo različne ukrepe, s katerimi redno spremljamo fluktuacijo 
in jo obvladujemo z različnimi ukrepi za izboljševanje delovnih pogojev ter medsebojnih 
odnosov, s preventivnim delovanjem za izboljšanje psiho-fizične kondicije zaposlenih, z dobrim 
obveščanjem zaposlenih, omogočanjem možnosti napredovanja, izobraževanja in osebnega 
razvoja. Redno spremljamo tudi organizacijsko klimo in zavzetost zaposlenih. 
 

1.4.3 Matrika tveganj 

 
Matrika tveganj, ki jo prikazujemo na sliki 7 prikazuje kritičnost škod na ravni družbe in 
posamezno tveganje glede na pogostost pojavljanja dogodka oz. resnost (vpliv) dogodka.  
 

Slika 7: Matrika tveganj 

 
Vir podatkov: Upravljanje tveganj. 

 

1.4.4 Korporativna integriteta 

 
V družbi TALUM in njenih odvisnih družbah imamo uveden sistem vrednot in vzpostavljen 
sistem odgovornosti poslovodnih organov do zaposlenih in zaposlenih do družbe in 
delničarjev, do poslovnih partnerjev in javnosti ter širše družbene skupnosti, katere smo 
opredelili v Etičnem kodeksu in Pravilniku korporativne integritete, sprejetima leta 2015 in 
posodobljenima marca 2019. 
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Z Etičnim kodeksom opredeljujemo načela vedenja in ravnanja našega vsakdanjega delovanja 
znotraj skupine TALUM kot tudi v razmerju do okolja v katerem delujemo, vse v skladu z našo 
vizijo, poslanstvom in vrednotami. 
 
S spoštovanjem Pravilnika korporativne integritete zagotavljamo skladnost poslovanja družbe 
in ravnanja zaposlenih z zakonodajo, veljavnimi standardi, sprejetimi smernicami in priporočili 
ter z internimi pravili, predpisi in navodili družbe ter organov družbe s ciljem splošnega 
izboljšanja poslovnih rezultatov in krepitve družbene odgovornosti. 
 
V letu 2020 se je dosledno izvajal pregled podpisanih pogodb s področja nabave, prodaje in 
investicij v vrednosti nad 10.000 EUR in njihove skladnosti glede uporabe protikorupcijske 
klavzule, omejitve poslovanja povezanih oseb, upoštevanja konkurenčne prepovedi in 
nasprotja interesov. V letu 2020 ni bilo zaznanih navedenih kršitev korporativne integritete na 
navedenem področju. 
 
V letu 2020 se je dosledno izvajal pregled podpisanih pogodb o zagotavljanju zaupnosti 
podatkov in spoštovanju poslovnih skrivnosti. V letu 2020 ni bilo zaznati kršitev korporativne 
integritete na navedenem področju. 
 
V letu 2020 tudi ni bilo zaznati kršitev korporativne integritete s področja podkupovanja, 
izsiljevanja družbe, pranja denarja in trgovanja z informacijami. 
 
Vsaka zaznana kršitev korporativne integritet mora biti nemudoma sporočena Službi 
upravljanja tveganj na elektronski naslov: prijava.nepravilnosti@talum.si. Služba je dolžna 
vsako prijavo kršitve korporativne integritete obravnavati in ustrezno zaključiti. 
 
V letu 2020 je delovna skupina za obravnavo kršitev korporativne integritete obravnavala en 
primer kršitve korporativne integritete po anonimni prijavi, in sicer anonimno prijavo mobinga. 
Delovna skupina je po opravljenem postopku ugotavljanja kršitve sprejela sklep, da se 
postopek kršitve korporativne integritete ustavi zaradi neutemeljenosti anonimne prijave. V 
obravnavanem  obdobju sta v družbo Eles d. o. o. prispeli dve anonimni prijavi, in sicer prijava 
izčrpavanje družbe Talum s strani članov uprave ter mobing članov uprave zaradi dela od 
doma, kljub ukrepu čakanja na delo, ki se nista obravnavali s strani delovne skupine, ampak je 
uprava s pomočjo sodelavcev izdelala poročili, ki sta bili obravnavani na seji nadzornega sveta. 
Na seji nadzornega sveta sta se sprejela ustrezna sklepa ter priporočilo. 
 
 

1.5 NOTRANJA REVIZIJA V LETU 2020 
 
Poslanstvo notranjega revidiranja je krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem 
objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem 
delovanja organizacije. 
 
V skladu in na podlagi Akta o poslovanju pogodbenega koncerna se notranja revizija izvaja v 
vseh družbah pogodbenega koncerna Skupina TALUM. Področje notranjega revidiranja je v 
organizacijski strukturi organizirano kot samostojno delovno mesto na najvišji ravni 
organiziranosti. Organizacijsko je podrejeno neposredno predsedniku uprave, funkcijsko pa 
nadzornemu svetu. Organiziranost, pristojnosti, odgovornosti, področja, vrste revizijskih 
pregledov in način delovanja notranje revizije so določeni s pravilnikom o delovanju notranje 
revizije, ki ga sprejme uprava, nadzorni svet pa nanj poda soglasje. Celovit pristop njenega 
delovanja pa podrobneje opredeljuje interno navodilo za delo. 
 
Notranje revidiranje poteka na podlagi letnega načrta s soglasjem nadzornega sveta in z 
upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju. Notranja revizija revidira posamezne poslovne procese in postopke, ki vplivajo na 
zagotavljanje doseganja ciljev poslovanja, predlaga izboljšave v poslovnih procesih ter s tem 
pomembno prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja, preglednosti in zanesljivosti 
informacij. Ob tem izvaja tudi svetovalne storitve, sodeluje z zunanjimi revizorji in drugimi 
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nadzornimi organi, spremlja uresničevanje priporočil notranje in zunanje revizije, se redno 
udeležuje izobraževanj ter skrbi za kakovost in nenehen razvoj notranjega revidiranja. 
 
Izvedena priporočila notranje revizije pripomorejo družbam, da uspešno in učinkovito razvijejo 
sisteme notranjega kontroliranja, ki se prilagodijo spreminjajočim se poslovnim in delovnim 
okoljem, ublažijo tveganja na sprejemljivo raven in podpirajo preudarno odločanje in 
upravljanje družb.  
 
Na sliki 8 prikazujemo izvedbo notranje revizijskih poslov in priporočil v letu 2020. 
 

Slika 8: Izvedba notranje revizijskih poslov in priporočil v letu 2020 
 

 

Vir podatkov: Notranja revizija. 

 
Zaradi posledic koronavirusa in koriščenja ukrepov začasnega čakanja na delo ter skrajšanega 
delovnega časa, se je tekom leta prilagodil letni načrt notranje revizije. Obseg dela se je iz 7 
notranje revizijskih poslov zmanjšal na 4. Notranja revizija je podala 14 priporočil za izboljšave. 
 
V obravnavanem obdobju se je izvedlo 12 priporočil notranje revizije. Z desetimi priporočili so 
se uvedle procesne izboljšave z uvedbo dodatnih ali spremembo obstoječih internih 
postopkov. Z dvema priporočiloma pa sta se uvedli sistemski izboljšavi. Uprava je podaljšala 
rok izvedbe dvema priporočiloma, z zapadlostjo v letu 2021. Zaradi podaljšanja roka izvedbe 
dvema priporočiloma v kasnejše obdobje, je znašala stopnja izvedenih priporočil v 
obravnavanem obdobju 100 odstotkov. 
 
Notranja revizija je o svojem delu trimesečno poročala upravi in revizijski komisiji nadzornega 
sveta, polletno pa nadzornemu svetu.  
 
Notranja revizija je pri svojem delu neoporečna, neodvisna in nepristranska. Posle izvaja na tak 
način, da verjame v dosežke svojega dela in ne sprejema nobenih kompromisov glede 
kakovosti. Svoje presoje o zadevah povezanih z revizijo ne podreja vplivom drugih in se izogiba 
vsakemu navzkrižju interesov. 
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1.6 TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

1.6.1 Investicijska vlaganja ter vlaganja v raziskave in razvoj 

 
V skupini TALUM je bilo v letu 2020 evidentiranih 179 aktivnih projektov, od katerih je bilo v 
obravnavanem obdobju 28 zaključenih. Od tega je bilo 111 investicijskih, 48 razvojnih in 20 
organizacijskih projektov (večinoma so to informacijski in promocijski projekti). 
 
Investicijska dejavnost 
 
V letu 2020 je bilo, od skupno 111 investicijskih projektov, 42 vezano na dejavnost za 
ohranjanje proizvodnje, 16 na dejavnost povečanja proizvodnje, pri 48 projektih je šlo za 
investicijsko vzdrževanje in 5 projektov je bilo iz naslova investicije v orodje. 
 
 V letu 2020 smo izvajali naslednje večje investicijske projekte: 

• v PE Aluminij: obnova elektrofiltra za Riedhammer peč (dokončevanje 2. filtra), obnova 
elektroliznih peči in kasetnih sten ter pokrovov, obnova anodnih nosilcev, obnova 
prebijalno-dozirnih enot in dozirnih enot, 

• v PE Livarna: investicijsko vzdrževanje na liniji za proizvodnjo drogov in na peči S6 ter T4, 

• v PE Rondelice: zaključevanje projekta Rondelice 45.000 t, izdelava novih izsekovalnih 
orodij, investicijsko vzdrževanje talilno-livnih peči, 

• v PE Ulitki: nabava strojev za projekt VW EA211 Cover in Housing, TCG oil pump B47, izdelava 
orodja T005 za proizvod Trimet, investicijsko vzdrževanje v talilnici in napravah za litje, 

• v PE upravljanje z energijo: Projekt Posodobitev regulacije in krmilja usmerniških naprav v 
elektrolizi C (dokončevanje projekta), 

• v TALUM Inštitut: nabava avtomatiziranega OES kvantometra, 

• v TALUM Izparilniki: zaključevanje projekta Izparilniki 3. 
 
Razvojno-raziskovalna  dejavnost 
 
V letu 2020 je bilo, od skupno 48 razvojnih projektov, 8 EU projektov, 4 projekta vezani na 
raziskave, 24 vezanih na dejavnost osvajanja novega proizvoda, 11 na dejavnost razvoja 
procesa in 1 projekt na razvoj proizvoda. 
 
V letu 2020 smo sodelovali v naslednjih javno sofinanciranih projektih: 

• Projekt ABS – Network: Building Skills – Energy Active Facades Network (Tehnična univerza 
Graz), projekt je zaključen, pričakujemo še izplačilo zadnjega zahtevka v vrednosti 26.738 
EUR, 

• Projekt MARTIN - Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za 
vrhuNske izdelke, izplačan je bil tretji zahtevek v vrednosti 74.216 EUR, izdan je bil četrti 
zahtevek v vrednosti 56.801 EUR, 

• Projekt KOC.MAT 2.0 – Kompetenčni center za razvoj materialov 2.0 v okviru KOC MAT 
Kompetenčni center za razvoj materialov kot končnih produktov; sofinanciranje za 
vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov za družbi Talum d.d. in 
Talum Izparilniki d.o.o, izplačan je bil zahtevek v vrednosti 1.497 EUR. 

 
Pripravili in oddali smo prijave na razpise skupaj s konzorcijskimi partnerji za naslednje 
projekte: 

• Direct casting of flat aluminium products, prijava na razpis H2020, 

• Pametna reciklaža sekundarnega aluminija, ARRS razpis, 

• Geokemične in mineraloške značilnosti stare deponije odpadkov rdečega blata ter 
pomen za zaščito podzemne vode in oceno potenciala kot sekundarnega vira, ARRS 
projekt, 

• Napredne metode za tehnologijo PVT: Optimiranje, kemometrija in integracija, ARRS 
projekt. 

Na omenjenih razpisih nismo bili uspešni. 
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Organizacijska dejavnost 
 
V letu 2020 je bilo, od skupno 20 organizacijskih projektov, 9 informacijskih projektov, 6 
promocijskih projektov in 5 ostalih organizacijskih projektov. Večji organizacijski projekti so v 
obravnavanem obdobju bili: Nadgradnja sistema vzdrževanja, Prenova in nadgradnja sistema 
EDČ, RRI dejavnost, Prenova modela nagrajevanja zaposlenih.  
 
Inovativna dejavnost 
 
V letu 2020 smo evidentirali 1.037 inovacijskih predlogov. V procesih inoviranja je aktivno 
sodelovalo 19,5 % zaposlenih. V letu 2020 je predloge podalo 287 različnih predlagateljev. 
Največ predlogov na zaposlenega so podali v PE Rondelice (1,06 predloga na zaposlenega), v 
družbi EKOTAL d.o.o. (1,05 predloga na zaposlenega) in v PE Livarna 1 predlog na zaposlenega. 
V skupini TALUM smo v letu 2020 dosegli 0,70 predloga na zaposlenega. 
 
V letu 2020 smo zabeležili deset tehničnih izboljšav. Obravnavali in ocenili smo gospodarske 
koristi šestim tehničnim izboljšavam, ki prinašajo skupaj za 626.525 EUR letne gospodarske 
koristi. 
 
V akciji Upam si! 2020, ki je zaradi covida-19 potekala med 1.10. in 15.11.2020 pod nazivom 
Enostavno, Uporabno, Virtualno smo prejeli 28 idej. Komisija je ideje obravnavala v mesecu 
novembru in na 9. dnevu inovativnosti, ki je bil izveden skupaj z 4. razvojno-raziskovalnim 
dnevom, 11.decembra podelila priznanja za 5 zmagovalnih predlogov v natečaju. Dogodek smo 
izpeljali virtualno. 
 
Na razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v podravski regiji za leto 2020 
Štajerske gospodarske zbornice na tematiko "Inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih 
industrij in gospodarstva"  smo se odzvali s prijavo iz PE Rondelice s procesno inovacijo pod 
nazivom »Učinkovita in trajnostna proizvodnja rondelic in rondel iz nove širine aluminijevega 
ozkega traku«, ker smo prejeli bronasto priznanje. 
 

1.6.2 Kadri 

 

V letu 2020 je naše delovanje močno zaznamovala epidemije koronavirusa. Izredne razmere 
so vplivale na to, da številnih aktivnosti nismo izvajali v skladu z zastavljenimi cilji in strategijo, 
saj smo se osredotočali na ohranjane proizvodnje in izvajanju nujnih aktivnosti, ki so bile 
prilagojene spremenjenim okoliščinam. 
 
V letu 2020 smo zaposlovali nove delavce zaradi odprtih potreb dela predvsem v proizvodnih 
poslovnih enotah, kar je v skladu s strategijo povečevanja števila zaposlenih v proizvodnih 
poslovnih enotah. Zaposlili smo 86 novih sodelavcev, od tega največ v proizvodnih poslovnih 
enotah in sicer 52 novih sodelavcev v PE Ulitki in 9 v PE Rondelice. Zaposlovanje smo izvajali 
do sredine marca leta 2020, ko smo zaradi spremenjenih okoliščin povezanih z razmerami 
epidemije koronavirusa ustavili zaposlovanje in vse aktivnosti usmerili v zgolj izvajanje nujnih 
aktivnosti za ohranjanje neprekinjenega proizvodnega procesa. Z aktivnostmi zaposlovanja 
smo ponovno začeli v mesecu septembru, upoštevaje vse samozaščitne ukrepe za 
preprečevanje širjenja okužbe. 
 
Ostale potrebe po delavcih smo reševali predvsem z internim premeščanjem oziroma 
zaposlovanjem znotraj skupine TALUM. Izvajali smo tudi začasne in stalne prerazporeditve na 
druga delovna mesta ali v delovne sredine za zagotavljanje nemotenega proizvodnega procesa, 
saj se je obseg del zaradi posledic epidemije koronavirusa še hitreje spreminjal. 
 
Z že zaposlenimi sodelavci smo nove pogodbe v obravnavanem obdobju sklepali bodisi zaradi 
sprememb delovnega mesta bodisi zaradi sklenitve novih pogodb o zaposlitvi za določen čas. 
 
Dne 23.3.2020 je bilo na začasno čakanje na delo napotenih 474 zaposlenih skupine TALUM. 
Družbi Vargas-Al in Ekotal PRO v ukrep nista bili vključeni, družba Vital pa je ukrep začel izvajati 
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šele v mesecu aprilu 2020. V vsem tem obdobju smo glede na zahteve delovnega procesa 
praktično dnevno izvajali spremembe povezane z napotovanjem sodelavcev na čakanje na delo 
in pozivi nazaj na delo. Ob koncu aprila in maja se je število zaposlenih na začasnem čakanju v 
nekaterih obdobjih dvignilo čez 700.  
 
V mesecu juniju smo izvedli tudi posvetovanje o izvajanju ukrepa skrajšanega delovnega časa. 
Ukrep smo izvajali v manjšem številu v družbi TALUM in TALUM Izparilniki, in sicer je bilo v 
juniju v ukrep vključenih 67 sodelavcev. Ob koncu septembra je bilo v ukrep skrajšani delovni 
čas vključenih skupaj 164 sodelavcev in ob koncu decembra le 43 sodelavcev. 
 
Predvsem s ciljem preprečevanja možnosti vnosa in širitve okužb s koronavirusom smo v 
zadnjih treh mesecih leta tam, kjer to dovoljuje delovni proces, v čim večji meri uporabljali delo 
na daljavo. Aktivnost je sovpadala s povečanim številom okužb v državi in tudi v skupini. 
 
Do razglasitve epidemije smo izvajali aktivnosti predstavljanja skupine TALUM kot 
potencialnega zaposlovalca poklicnih profilov, ki imajo možnost zaposlitve v družbah skupine 
TALUM, nato pa smo vse te aktivnosti začasno ustavili oz. jih prilagodili. 
 
V januarju 2020 smo sodelovali na drugem Online kariernem sejmu OPTIUS 2020. V začetku 
februarja  smo organizirali 9. dan Praktičnih prikazov poklicev. Odziv osnovnošolcev in njihovih 
staršev je bil odličen, saj se ga je udeležilo okrog 90 obiskovalcev. Sodelovali smo na 
predstavitvi poklicev v OŠ v Kidričevem. S svojo predstavitvijo smo sodelovali na informativnih 
dnevih srednje strojne šole in srednje elektro šole na Ptuju, na Strojni šoli Tehniškega centra v 
Mariboru ter v Srednji šoli Slovenska Bistrica za program metalurški tehnik. 
 

1.6.2.1 Zaposlenost 

 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v skupini TALUM zaposlenih 1.462 delavcev, od tega je 11 delavcev 
zaposlenih izven sedeža družbe (2 v Srbiji in 9 v BiH). Število zaposlenih je bilo za 2 % večje, kot 
smo planirali v rebalansu za konec leta 2020 in za 4 % manjše kot na dan 31. 12. 2019, ko je 
bilo zaposlenih 1.530 delavcev. 
 
Konec meseca decembra 2020 je v skupini TALUM po Pogodbi o posredovanju delavcev delalo 
62 delavcev drugih delodajalcev in sicer v PE Aluminij 14 delavcev, v PE Rondelice 2 delavca, v 
PE Ulitki 42 delavcev ter v družbi TALUM Servis in inženiring 4 delavci.  
 
Povprečna starost zaposlenih v skupini TALUM je bila v letu 2020 43 let. Najvišjo starost 
dosegajo zaposleni v družbi EKOTAL, kjer so v povprečju stari 49 let, sledi jim družba TALUM 
Izparilniki, kjer so v povprečju stari 48 let.  
 
Delež zaposlenih za določen čas znaša v skupini TALUM 12 % in je največji v družbi EKOTALPRO 
(43 %) in v družbi VARGAS-AL (18 %), kar je povezano predvsem z novimi zaposlitvami v zadnjih 
dveh letih, pri katerih smo sklepali pogodbe o zaposlitvi za določen čas.  
 
V tabeli 4 prikazujemo zaposlenost v letu 2020. 
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Tabela 4: Zaposlenost v letu 2020 

DRUŽBE 

Stanje 
zaposlenih 
31.12.2020 

Stanje 
zaposlenih 
31.12.2019 

Rebalans 
2020 

Indeksi        
rebalans

= 100 
Fluktuacij
a - celotna  

Delež 
zaposl. za 

določen čas 
Povprečna 

starost 

  1 2 3 4 5 6 7 

SKUPINA TALUM 1.462 1.530 1.438 102 9,5 12 43 

TALUM 1.206 1.270 1.189 101 9,4 13 42 

 - PE Aluminij 144 159 139 104 9,3 2 46 

 - PE Livarna 109 137 108 101 8,7 2 47 

 - PE Rondelice 166 171 173 96 15,6 16 40 

 - PE Ulitki 427 410 398 107 8,4 26 38 

 - PE Servis in inženiring 183 201 182 101 8,4 3 43 

 - PE Promet 27 30 30 90 6,7 0 50 

 - PE Upravljanje z 
energijo 30 30 32 94 0,0 0 49 

 - službe 120 132 127 94 9,6 5 46 

TALUM Izparilniki 40 36 38 105 0,0 0 48 

TALUM Inštitut 35 34 35 100 0,0 14 44 

EKOTAL 62 67 54 115 14,5 5 49 

EKOTAL PRO 7 4 3 233 25,0 43 38 

VITAL 46 50 51 90 14,5 13 42 

VARGAS - AL 55 58 57 96 12,7 18 46 

TALUM Šabac 2 2 2 - 0,0 0 - 

TALUM Bijeljina 9 9 9 100 0,0 0 - 
Vir podatkov: Kadrovska služba. 

 

1.6.2.2 Struktura zaposlenih po izobrazbi 

 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 in njihovo strukturo po izobrazbi, v primerjavi s stanjem 
na dan 31.12.2019 in s planirano v rebalansu za leto 2020, prikazujemo v tabeli 5. 

 
Tabela 5: Struktura zaposlenih po izobrazbi  

Opis 
Skupaj 

Struktura po zahtevani stopnji strokovne izobrazbe 

I II III IV V VI VII VIII 

Stanje 31. 12. 2020 1.462 40 104 129 665 259 61 204 0 

Stanje 31. 12. 2019 1.530 45 104 137 705 266 69 204 0 

Rebalans 2020 1.438 27 95 139 645 258 71 203 0 

Vir podatkov: Kadrovska služba. 

 

Največ zaposlenih ima IV. stopnjo izobrazbe oziroma poklicno šolo, predvsem tehničnih smeri, 
kar so potrebe dejavnosti družb. Zaposlenih s I. stopnjo izobrazbe so v družbi EKOTAL, kjer na 
določenih delovnih mestih ni potrebe po višji stopnji strokovne izobrazbe.  
 

1.6.2.3 Izobraževanje in usposabljanje 

 
V letu 2020 je bilo v skupini TALUM 8.628 udeležb na raznih oblikah usposabljanj, v skupnem 
trajanju 17.051 ur oziroma 12 ur usposabljanj na zaposlenega. Nižje število ur in udeležb na 
usposabljanjih je posledica sprejetega ukrepa, da zaradi epidemije ustavimo vsa usposabljanja. 
Sproščanje je potekalo glede na smernice države in usposabljanja so se v tem obdobju izvajala 
v bistveno manjšem obsegu. So se pa v večji meri usposabljanja začela izvajati v spletnih 
oblikah in so se jih tudi naši sodelavci udeleževali na tak način. Zagotovo se je povečalo znanje 
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za uporabo spletnih orodij zaradi spremenjenih okoliščin, kar lahko ocenjujemo za pozitiven 
učinek epidemije. 
 
Največji obseg ur usposabljanja so v letu 2020 predstavljala strokovna izobraževanja. Gre 
predvsem za interna usposabljanja na delovnem mestu, obvezna usposabljanja, ki so bila 
izvedena do marca 2020, seznanitev z novostmi, tehnologijo dela, navodili za delo, cilji družbe 
in podobno.  
 
Štipendiranje izvajamo v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi. Konec leta 2020 je 
kadrovsko štipendijo prejemalo 13 kadrovskih štipendistov različnih strokovnih smeri in 
stopenj izobrazbe, 28 štipendistov ima mirovanje štipendiranja zaradi zaostrenih poslovnih 
razmer ali neizpolnjenih obveznosti štipendistov. Ob delu pa se je konec leta 2020 šolalo še 32 
zaposlenih.  
 

1.6.2.4 Zdravje zaposlenih 

 
Skrb za zdravje 

 
V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi programa skrb za zdravje, ki je bil prilagojen trenutni 
epidemiološki situaciji in predpisanim omejitvam. Poudarek je bil na različnih oblikah 
informiranja in osveščanja o pomenu zdravja ter dobri psihofizični kondiciji, ki lahko 
pomembno vpliva tudi na to, kako se bomo uspešno zoperstavili virusu. Večina aktivnosti je 
bila izvedena v sodelovanju s preventivno rekreativnim društvom Metulj. V letu 2020 je bila 
uvedena participacija zaposlenih pri ceni (cca. 50 %), pri obisku  rekreativnega plavanja, fitnes 
vadbe in skupinskih vadb. Zaradi razglašene epidemije koronavirusa in s tem povezanimi 
omejitvami so sicer v spomladanskem in jesensko-zimskem delu leta bile onemogočene vse 
športno-reaktivne dejavnosti.   
 
Zaradi omejitvenih ukrepov smo tako Talumov dan za zdravje izvedli drugače kot v preteklih 
letih, potekal je pod sloganom »Vsak po svoje, vsi skupaj«.  
 
V 2020 se je nekoliko več sodelavcev odločilo za cepljenje proti gripi, povečalo pa se je tudi 
število tistih, ki so iskali strokovno pomoč pri strokovnih svetovalcih v okviru projekta Naprej. 
 
Našo, več kot dve desetletji dolgo sistematično skrb za dolgoročno ohranjanje zdravja 
sodelavcev smo 24. septembra 2020 predstavili na uvodni nacionalni strokovni konferenci 
Varnost, zdravje, delo – tudi za starejše zaposlene s primeri dobrih praks v Mariboru ter na 
spletnem seminarju na temo varnostni in zdravja pri delu, ki ga je 9. decembra organiziralo 
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.  
 
V letu 2020 je bilo v skupini TALUM opravljenih 412 obdobnih in predhodnih zdravstvenih 
pregledov. Dodatno je bilo, ob obdobnih in predhodnih zdravstvenih pregledih, opravljenih 
skladno z zakonodajo tudi 185 drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov (za 
žerjavovodje, vožnjo tehnoloških vozil, pregled vida-Jager test in zaradi izdaje pooblastila za 
posest in nošenje orožja). Opravljeno je bilo tudi 19 zdravstvenih pregledov (v UKC Ljubljana) 
zaradi opravljanja del v območju ionizirajočega sevanja. Od meseca marca oz. od razglasitve 
epidemije koronavirusa so se zdravstveni pregledi izvajali samo v ZD Ptuj, v omejenem obsegu 
ob upoštevanjem vseh predpisanih ukrepih. 
 
V sklopu zaposlitvenega postopka je bilo opravljenih 139 predhodnih psiholoških pregledov 
kandidatov za zaposlitev. Psihološko je bilo pregledanih 52 delavcev zaradi pridobitve 
pooblastila za posest in nošenje orožja ali vožnje tehnoloških vozil, nočnega dela in dela na 
višini ter 55 kandidatov za zaposlitev pri drugih delodajalcih (Silkem d.o.o., agencijski delavci). 
 
Odsotnost zaradi bolezni 

 
Za leto 2020 je bilo planirano ohranjanje bolniške odsotnosti pod 6 %. Bolniška odsotnost je v 
letu 2020 v skupini TALUM znašala 7,40 % in je višja od planirane, v letu 2019 je znašala 7,43 
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%. Zaposleni so bili v letu 2020 v povprečju odsotni 19,27 dni oziroma 1,61 dni na mesec. 
Bolniška odsotnost do 30 dni je v letu 2020 znašala 4,32 % in nad 30 dni 3,08 %.  
 
V tabeli 6 prikazujemo delež bolniške odsotnosti po družbah, iz katere je razvidno, da se delež 
bolniške odsotnosti po posameznih družbah precej razlikuje. Največji delež bolniške odsotnosti 
smo evidentirali v invalidski družbi EKOTAL (15,50 %). Nadpovprečno bolniško odsotnost 
dosegajo tudi v PE Promet (9,37 %). 
 

Tabela 6: Delež bolniške odsotnosti v skupini TALUM, v % 

             Delež bolniške odsotnosti v % Struktura BO v % 

DRUŽBA do 30 dni nad 30 dni Skupaj do 30 dni nad 30 dni 

TALUM 4,14 2,60 6,74 61 39 

 - PE Aluminij 3,39 2,73 6,12 55 45 

 - PE Livarna 5,12 3,18 8,30 62 38 

 - PE Rondelice 4,74 2,96 7,70 62 38 

 - PE Ulitki 4,80 3,00 7,80 62 38 

 - PE Servis in inženiring 3,55 1,53 5,08 70 30 

 - PE Promet 4,49 4,88 9,37 48 52 

 - PE Upravljanje z energijo 2,97 2,56 5,53 54 46 

 - službe 2,14 1,18 3,32 65 35 

TALUM Izparilniki* 6,08 0,89 6,97 87 13 

TALUM Inštitut 7,45 3,81 11,26 66 34 

EKOTAL* 6,28 9,22 15,50 41 60 

EKOTALPRO 2,10 2,29 4,39 48 52 

VITAL 2,15 4,56 6,71 32 68 

VARGAS - AL* 5,04 6,39 11,43 44 56 

SKUPINA TALUM 4,32 3,08 7,40 58 42 
Opomba: * Invalidska družba. 
Vir podatkov: Kadrovska služba. 

 
Število in delež invalidov  

 
Konec leta 2020 je bilo v skupini TALUM zaposlenih 150 invalidov, kar predstavlja 10,34 % vseh 
zaposlenih (brez upoštevanja zaposlenih družbah TALUM Šabac in TALUM Bijeljina). Brez 
invalidskih družb je bilo zaposlenih 64 invalidov, kar predstavlja 4,95 % vseh zaposlenih.  
 
Socialno varstvo zaposlenih 

 
Obvezno in prostovoljno dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje smo izvajali skladno s 
sprejetimi dogovori in zakonskimi obveznostmi. V prostovoljno dodatno kolektivno 
pokojninsko zavarovanje je bilo ob koncu leta 2020 vključenih 96,90 % zaposlenih delavcev v 
skupini TALUM.  
 
Solidarnostne pomoči delavcem smo v letu 2020 izplačevali v skladu z določili kolektivne 
pogodbe in v skladu z dogovorom s sindikatom.  
 

1.6.2.5 Informiranje 

 
V letu 2020 je bilo izvedeno šest skupnih in ena korespondenčna seja Sveta zaposlenih in Sveta 
delavcev ter tri seje Sindikata SKEI in 15 korespondenčnih sej na katerih je bilo obravnavan 
plan za leto 2020, aktualna tematika na področju poslovanja družbe, varnosti in zdravja pri 
delu, sprejemanje in seznanjen z odločitvami povezanimi z interventnimi zakoni ter na to 
vezanimi aktivnostmi ukrepov začasnega čakanja na delo ter skrajšanega delovnega časa. 
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1.6.2.6 Politika raznolikosti 

 
Družba TALUM neposredno na izvajanje raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v upravi in 
nadzornem svetu nima vpliva, saj gre za domeno nadzornega sveta oz. delničarjev družbe. 
 
Upravljanje raznolikosti je sestavni del kadrovske in s tem poslovne strategije družbe in se 
odraža zlasti pri sestavi vodilnih struktur delavcev družbe, pa tudi pri sestavi internih organov 
družbe ter delavskih predstavništev, kjer se zasleduje raznolikost glede na spol, starost, 
izobrazbo in sorazmernost zastopanja posameznih delovnih okolij in delovnih sredin. 
 

1.6.3 Aktivnosti in dogodki za zaposlene in skupnost 

 
V družbi TALUM kot družbeno odgovornem podjetju, predanem svojim zaposlenim in okolju, 
v katerem deluje, neprestano potekajo raznovrstne dejavnosti, ki niso neposredno povezane s 
poslovanjem, ampak so usmerjene na naše sodelavce in na lokalno, pa tudi širšo skupnost. 
Kontinuirano se izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, za njihovo 
informiranost pa skrbimo s časopisom Aluminij in objavami na intranetu. Del strategije družbe 
je tudi skrb za zdravje in sodelavcem so brezplačno na voljo različne rekreativne ter 
preventivne zdravstvene aktivnosti. Družba TALUM kot sponzor, donator, ambasador ali 
organizator sodeluje tudi na številnih dogodkih v podravski regiji, s posebnim poudarkom na 
tistih, ki so kulturnega ali humanitarnega značaja.   
 
Januar 
V začetku leta smo se predstavili na enem vodilnih svetovnih livarskih sejmov Euroguss, ki 
zajema celotno verigo od vhodnih surovin, preko tehnologij litja in drugih podpornih procesov, 
do končnih izdelkov in njihove obdelave (14.-16.1.). Zaposlitvene priložnosti v skupini TALUM 
pa smo prvič predstavili v virtualni stojnici na optis on-line kariernem sejmu (22. in 23.1.). 
Virtualni sejem smo izkoristili za predstavitev aktualnih prostih delovnih mest ter širjenje baze 
potencialnih sodelavcev. V sklopu aktivnosti Zdravo TALUM smo na podlagi priporočil stroke 
pripravili nabor 12 odločitev, ki krepijo naše zdravje. Podrobno smo jih predstavili v novem 
rokovniku 2020, dodatno pa bomo sodelavce nanje čez leto spomnili tudi na plakatih in drugih 
komunikacijskih kanalih. V januarju smo opozorili na pomen telesne aktivnosti. 
 
Februar 
V začetku meseca smo organizirali že deveti Praktični prikaz poklicev (1.2.). Osmošolci in 
devetošolci, ki se zanimajo za tehnične poklice, so si skupaj s starši ogledali proizvodnjo in se 
pobliže spoznali s poklici oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, mehatronik in livar. Za kadrovske 
štipendiste smo organizirali tradicionalno srečanje (14.2.), ki je potekalo pod sloganom 
»Spoznajmo se«. Štipendiste smo povabili, da se v nekaj minutnem nastopu čimbolj 
predstavijo svojim vrstnikom. Sodelovali smo na 15. dobrodelni Obarjadi (15.2.). Na seji 
Strateškega sveta za metalurgijo (19.2.) smo skupaj z drugimi člani, predstavniki slovenske 
metalurgije, predstavili izzive in predloge rešitev za doseganje evropskih ciljev za zeleno 
prihodnost do 2050, ki bodo močno vplivali na slovensko industrijo. V februarju smo se v okviru 
Zdravo TALUM posvetili pomenu zdrave prehrane. Sodelavce smo konec meseca (25.2.) prvič 
opozorili na najboljši način preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni (pravilno umivanje rok). 
 
Marec 
V začetku marca smo skupaj s sindikatom SKEI še uspeli izvesti tradicionalni izlet (6.3.) kot 
darilo sodelavkam ob dnevu žena, sicer pa so marec zaznamovale aktivnosti za zagotavljanje 
zdravja in varnosti zaposlenih v razmerah epidemije koronavirusa. Pripravili smo priporočila za 
preprečevanje okužbe s koronavirusom in protokol ukrepanja v primeru suma na koronavirus 
v tovarni (5.3.). Ukrepe smo dnevno prilagajali razmeram in začeli izdajati izredne Aluminij 
novice (16.3.), ki prinašajo pregled ključnih informacij, ukrepov in navodil za delovanje v 
izrednih razmerah. Do konca junija smo izdali 16 številk Aluminij novic. 
 
April 
Delovanje v izrednih razmerah koronavirusa je imelo za posledico odpoved vseh zunanjih 
dogodkov in obiskov tovarne. Sodelavce smo ob opozarjanju na dosledno samozaščitno 

https://sejem.optius.com/
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delovanje za preprečevanje okužbe osveščali o pomenu skrbi za lastno zdravje (Svetovni dan 
zdravja 7.4.). Prejeli smo certifikacijsko listino za uspešno uvedbo standarda ISO 50001 Sistem 
upravljanja z energijo (24.4.) s katero v družbi TALUM na nacionalni in mednarodni ravni 
dokazujemo, da smo energetsko učinkovito podjetje, ki uporablja energijo na racionalen način. 
Pridružili smo se obeležitvi svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu (28.4.), katerega 
osrednja tema je bil boj proti nalezljivim boleznim na delovnem mestu, s poudarkom na 
pandemiji covid-19. 
 
Maj 
V skupini TALUM smo ohranili dosledno samozaščitno delovanje tudi po preklicu epidemije 
covid-19 v Sloveniji (15.5.). Predstavili smo osebni zgodbi dveh sodelavcev, ki sta prebolela 
koronavirus. Objavili smo seznam sodelavcev, ki so na podlagi razpisa upravičeni do letovanja 
v glavni poletni sezoni v naših počitniških kapacitetah v Nerezinah in Červarju (27.5.). 
 
Junij 
Pripravili smo pregled Ključnih informacij, ukrepov in navodila za delo v razmerah postopnega 
sproščanja ukrepov (5.6.). V drugi polovici meseca (19.6.) smo zaradi poslabšanja 
epidemiološke slike in nevarnosti ponovnega vala okužb ne le za zdravstveno, temveč veliko 
poslovno tveganje, začeli s ponovnim zaostrovanjem ukrepov. Prejeli smo certifikat Learning 
Brand (Učeča se organizacija) 2019/2020 in tako uradno uspešno zaključili certifikacijsko leto 
2019/20 Učečih se organizacij (11.6.). Certifikacijska presoja je virtualno potekala v maju. 
Obeležili smo svetovni dan krvodajalcev (14.6.), saj Talumov aktiv krvodajalcev letos praznuje 
50 let. Talumovi krvodajalci so darovali kri tudi v obdobju epidemije, ko je to potekalo po 
posebnem protokolu. Sodelovali smo na letos virtualnem 18. Poli maratonu (20.6.). 
 
Julij 
V ospredju komunikacije z interno javnostjo so bili ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s 
koronavirusom, s poudarkom pomena doslednega samozaščitnega ravnanja tudi v počitniških 
dneh. Uspešno sta bile izvedeni kombinirani kontrolni presoji (8.-10.7.) po ISO 14001 (sistem 
ravnanja z okoljem) in ISO 45001 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu). Organizirali smo 
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (2.7.). Skupščina družbe TALUM d. d. je potrdila 
vse predlagane sklepe (30.7.). 
 
Avgust 
Pozornost koronavirus komunikacije je bila usmerjena v poudarjanje pomena ohranjanje 
varnega in zdravega delovnega okolja za izpolnjevanje naročil kupcem. V skupini TALUM ves 
čas poudarjamo pomen doslednega samozaščitnega delovanja sodelavcev v tovarni in zunaj 
nje. 
 
September 
Pandemija koronavirusa je zahtevala prilagoditev izvedbe tradicionalnega Talumovega dneva 
za zdravje (5.9.). 22. izvedbo dneva smo izvedli vsak zase, a dejansko smo v skupnem duhu 
realizirali poslanstvo projekta Zdravo TALUM: lastna skrb + TALUM = zdravje. Organizirali smo 
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (8.9.). Na podelitvi priznanj Štajerske 
gospodarske zbornice za najboljše inovacije podravske regije (25.9.) smo prejeli bronasto 
priznanje za prijavljeno procesno inovacijo Litje nove širine aluminijastega ozkega traku za 
proizvodnjo rondelic in rondel. Zaradi slabšanja epidemiološke slike v državi smo sprejeli nove 
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom (testno merjenje temperature na 
vhodu v industrijsko cono) (21.9.). 
 
Oktober 
V okviru že devete akcije Upam si! 2020 (1.10.-15.11.) PoVEZani (Vedoželjnost, Energija, 
Zaupanje) v inovativnosti smo sodelavce povabili k podaji predlogov, ki na enostaven, 
uporaben, virtualen način krepijo našo verigo inovativnosti za izboljšanje izdelkov, storitev, 
postopkov in procesov. Podjetje NGEN je v naši industrijski coni uradno odprlo največji 
hranilnik električne energije v regiji. Gre za baterijski sistem s priključno močjo 15 megavatov 
in kapaciteto 30 megavatnih ur, za katerega smo v družbi TALUM dali na razpolago 
infrastrukturo (8.10.). Organizirali smo cepljenje proti sezonski gripi (20. in 22.10.). Zaradi 



 

 SKUPINA TALUM 

 

46 

 

poslabševanja epidemioloških razmer smo pripravili Protokol ravnanja oz. ukrepov za 
preprečevanje širjenja covid-19 v treh stopnjah (7.10.). Dne 21.10. smo prešli v stopnjo 3. 
 
November 
Zaradi covid-19 nismo mogli organizirati tradicionalnega druženja zaposlenih ter ostalih 
spremljajočih aktivnosti, s katerimi vsako leto praznujemo tovarniški praznik (21.11.). 66. 
tovarniški praznik smo tako obeležili s pismom predsednika uprave upokojenim sodelavcem, 
tradicionalni nagovor zaposlenih in podelitev tovarniških priznanj zlati metulji pa sta se izvedla 
v neposrednem prenosu na intranetu. Namesto dneva odprtih vrat z ogledom tovarne smo 
našo proizvodnjo predstavili v videoposnetku oz. video sprehodu po tovarni, ki smo ga objavili 
na našem YouTube kanalu. Proizvodne procese smo predstavili z novimi in arhivskimi 
videoposnetki. Uspešno smo opravili zunanjo kontrolno presojo Sistema upravljanja z energijo 
po priporočilih standarda ISO 50001 (26. in 27.11.). Predstavili smo se na virtualnem kariernem 
sejmu poklicev in izobraževanja za osnovnošolce (16.-20.11.) in za srednješolce (23.-27.11.). 
 
December 
Zaostrenim zdravstvenim razmeram smo bili primorani prilagoditi tudi tradicionalne 
decembrske dogodke. Sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2020, smo se zahvalili s paketom 
dostavljenim na dom. Tudi Božiček je najmlajše otroke naših sodelavcev pozdravil v video 
nagovoru, darila zanje pa so prevzeli starši sami (17. in 18.12.). Dosežke inovativnosti in 
razvojno-raziskovalnih aktivnosti smo predstavili na 9. Dnevu inovativnosti in 4. Razvojno-
raziskovalnem dnevu (11.12.) v neposrednem prenosu na intranetu. Pred novoletnimi prazniki 
smo pripravili posebno komunikacijsko kampanjo Med prazniki ostanimo zdravi (18.12.), v 
kateri smo sodelavce spomnili na pomen doslednega samozaščitno ravnanje v prazničnih 
dneh. 
 

1.6.4 Sistemi upravljanja 

 
Trajnostni razvoj skupine TALUM temelji na povečevanju obsega in zahtevnosti proizvodov in 
storitev, izboljševanju produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanju najvišje kakovosti s 
poudarkom na varnem in zdravem delu, varovanju okolja ter učinkoviti rabi energije ter 
varovanju informacij. 
 
Skupina TALUM deluje v skladu s postopki, ki so skladni s standardi vodenja kakovosti, ravnanja 
z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, učinkovite rabe energije ter varovanja informacij. To 
zagotavljamo z integracijo vseh vidikov poslovanja tako, da jih obravnavamo na enovit način. 
 
Skupina TALUM ima sprejeto Politiko skupine TALUM, ki zajema tako področje kakovosti, 
ravnanja z okoljem (RO), varnost in zdravje pri delu (VZD), upravljanje z energijo ter varovanje 
informacij, skupaj z zastavljenimi cilji, v skladu s katero tudi posluje. Skupina TALUM je v letu 
2020 poslovala v skladu z vsemi zakonskimi predpisi s področja okolja, varnosti in zdravja pri 
delu in upravljanja z energijo, brez ugotovljenih neskladnosti.  
 
V letu 2020 smo uspešno zaključili naslednje zunanje presoje: 

• v januarju je potekala kontrolna presoja po zahtevah standardov ISO 9001 in IATF 16949, 

• v aprilu je potekala certifikacijska presoja informacijske varnosti v skladu z VDA-ISA, za 
katero smo v septembru 2020 pridobili znak TISAX, 

• v juliju sta potekali certifikacijski presoji po ISO 14001 in prehodna kontrolna presoja po 
ISO 45001, ki nadomešča OHSAS 18001 ter prejeli nov certifikat za ISO 45001, 

• v novembru je potekala presoja sistema upravljanja energije po ISO 50001. 
 

1.6.4.1 Kakovost  

 
Dolgoročen uspeh skupine TALUM je odvisen od zadovoljstva kupcev, kar je eden izmed 
osnovnih ciljev in usmeritev skupine TALUM. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v 
izpolnjevanje kupčevih  zahtev in pričakovanj in ker so ta vedno višja, moramo strmeti k 
nenehnemu izboljševanju naših procesov, proizvodov in storitev.  



 

 SKUPINA TALUM 

 

47 

 

Za zagotavljanje višje kakovosti so naše aktivnosti usmerjene v zniževanje napak, povečevanje 
učinkovitosti procesov ter inovativnosti zaposlenih. 
 
Verjamemo, da je v zaposlenih naša prihodnost. Veliko naporov vlagamo v informiranje in 
izobraževanje zaposleni v vseh procesih, da bi bili seznanjeni z visokimi zahtevami kakovosti.  
 

1.6.4.2 Ravnanje z okoljem  

 
Izdelan je bil Program za ravnanje z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu številka 14/2020, 
aktivnosti pa se izvajajo v skladu s triletnim načrtom za obdobje od 2020 do 2022. 
 
V mesecu maju 2020 je bil zveden Vodstveni pregled za področje okolja št. 71/2020.  Ogled 
posameznih podjetij na lokaciji industrijske cone-IC Talum, ki imajo lahko pomemben okoljski 
vpliv (Silkem in Saubermacher) ni bil izveden, zaradi ukrepov preprečevanja širjenja 
koronavirusa. 
 
Iz ocene učinkovitosti delovanja sistema sledi, da je bil sistem za ravnanje z okoljem v letu 2020 
učinkovit in je deloval v skladu z zastavljenimi cilji in programi.  
 
Emisije v zrak 
Ključni okoljski kazalniki za leto 2020 so bili vsi znotraj planiranih vrednosti, razen specifične 
emisije ekvivalentov CO2 na tono aluminija, ki je nekoliko nad planirano vrednostjo, predvsem 
zaradi prekinitev električnega toka in posledično višjih emisij ekvivalentov CO2, kar 
prikazujemo v tabeli 7. Specifične emisije plinskih fluoridov in celotnega prahu so zadnja tri 
leta na ravni 0,4 kg na tono primarnega aluminija oziroma 0,8 kg na tono proizvodov iz 
aluminija, kar je znotraj zastavljenih ciljev in dopustnih vrednosti iz okoljevarstvenega 
dovoljenja (v nadaljevanju OVD).  
 

Tabela 7: Ključni okoljski kazalniki v letu 2020 v primerjavi s planiranimi in dejanskimi v letu 2019 

Kazalnik Dejansko 2020 Plan 2020 Dejansko 2019 

Emisije plinskih fluoridov v kg/t primarnega aluminija 0,4 0,5 0,4 

Emisije celotnega prahu v kg/t proizvodov iz aluminija 0,8 1,0 0,74 

Emisije ekvivalentov CO2 vv t/t primarnega aluminija 1,56 1,55 1,68 

Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
Družba TALUM je vključena v mednarodno trgovanje z emisijami CO2 od leta 2005, od leta 2013 
pa tudi s primarno proizvodnjo aluminija, pri čemer je primarna proizvodnja aluminija 
upravičena do določenega števila brezplačnih emisijskih kuponov EUA do leta 2020 (1 kupon 
EUA = 1 tona CO2). Za vse naprave, ki izpuščajo emisije CO2 imamo pridobljena okoljevarstvena 
dovoljenja in izpolnjujemo vse obveznosti iz OVD, načrta monitoringa in upravljanja z EU 
registrom s trgovalnimi računi z emisijami CO2. Od leta 2013 do 2020 se specifične emisije 
ekvivalentov CO2 stalno znižujejo od 1,12 tone na tono Al proizvodov na 0,80 tone, kar 
predstavlja znižanje za 28,6 % v omenjenem obdobju. 
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Slika 9: Gibanje emisij in specifičnih emisij CO2 v letih od 2013 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
Emisije v vode 
Emisije pri izpustu odpadnih vod (komunalne, industrijske in padavinske) so bile v letu 2020 v 
skladu z OVD. Pri tem so se količine odpadnih vod zmanjšale in so zadnjih pet let pod 0,5 
milijona m3 oziroma pod 2,5 m3 na tono proizvodov iz aluminija. S tem se je količina porabljene 
tehnološke vode obdržala precej pod ciljno vrednostjo 10 m3/t proizvodov iz aluminija, kar je 
v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT princip). Pitno vodo zagotavlja javno 
podjetje Komunalno podjetje Ptuj, tehnološko vodo pa zagotavlja lastno črpališče z osmimi 
vodnjaki v Kidričevem. Industrijske odpadne vode ustrezajo vsem dopustnim vrednostnim iz 
okoljevarstvenega dovoljenja za izpust v vodotok, komunalne odpadne vode pa zaključijo na 
komunalni čistilni napravi Kidričevo v Apačah. 

 
Slika 10: Gibanje porabe in specifične porabe vode v letih od 2014 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 
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Emisije v tla, podzemne vode 
V letu 2020 je družba TALUM izpolnila vse obveznosti iz naslova t.i. nove IED Uredbe za 
naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, z izdelanim in oddanim na ARSO 
izhodiščnim poročilom s predlogi obratovalnih monitoringov emisij snovi v tla in podzemne 
vode. Za ta namen so bile izdelane štiri vrtine za vzorčenje podzemnih vod (družba TALUM je 
locirana na vodovarstvenem območju III. cone) in določena tri merilna mesta za vzorčenje tal.  
 
Emisije hrupa v okolje 
Z namenom zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom in sprejetja posameznih ukrepov za 
njegovo zmanjševanje, v družbi TALUM zagotavljamo izvajanje ocen obremenitve posameznih 
območij s hrupom. Aktivnosti izvajamo skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju, z izdelavo akustičnega 3D modela z upoštevanjem virov hrupa, prostora, 
pozidave in reliefnih značilnosti. 
 
Surovine, nevarne snovi, odpadki in odlagališča  
Družba TALUM je opredeljena kot obrat večjega tveganja zaradi večjih nesreč zaradi kemikalij 
in posluje v skladu s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem. Ima izdelano Varnostno 
poročilo in Načrt za zaščito in reševanje. Za ustreznejše informiranje zaposlenih in 
zainteresirane javnosti je objavljena na spletnem naslovu www.talum.si izjava za javnost. 
Ravnanje s kemikalijami je v skladu z veljavno zakonodajo REACH in drugimi evropskimi in 
nacionalnimi regulativami. 
 
V letu 2020 so bile dosežene nekatere izboljšave pri ravnanju z odpadki, predvsem pri 
ločevanju, klasificiranju in evidentiranju odpadkov v e-sistemu, ki je v skladu s hierarhijo 
prednostnega ravnanja z odpadki. Specifična količina mešanih komunalnih odpadkov na 
zaposlenega je bila v letu 2020 nekoliko višja kot pretekla tri leta, zaradi izrednih razmer in 
nezmožnosti prevzemanja pooblaščenih prevzemnikov drugih ločeno zbranih odpadkov  v prvi 
polovici leta 2020.   

 
Slika 11: Gibanje količin in specifičnih količin mešanih komunalnih odpadkov v letih od 2014 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
Posebno pozornost namenjamo drugim vrstam odpadkov iz tehnoloških procesov, pri čemer 
znaša vrednost specifičnih količin odpadkov v letih od 2014 do 2020 med 40 in 50 kg na tono 
Al proizvodov in se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 3,9 kg/t Al proizvodov. 
Vse odpadke prevzemajo za to pooblaščena podjetja, za embalažo in odpadno embalažo pa 
ima družba sklenjeno pogodbo z nacionalno družbo za ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo (DROE). 
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Slika 12: Gibanje količin in specifičnih količin odpadkov v letih od 2014 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
Količina in specifična količina nevarnih odpadkov se v letih od 2014 do 2020 spreminja, saj je 
odvisna od zmožnosti prevzemanja nevarnih odpadkov podjetij (pooblaščenih prevzemnikov) 
oziroma njihovega čezmejnega premeščanja in obsega proizvodnje. 
 

Slika 13: Gibanje količin in specifičnih količin nevarnih odpadkov v letih od 2014 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
Predelava odpadnega aluminija je bila v skladu z OVD, pri čemer se izpolnjujejo že nekaj let 
načela krožnega gospodarstva. Radioaktivna kontrola nad pošiljkami odpadnega aluminija je 
bila brez izrednih dogodkov v letu 2020. Specifične porabe surovin so podane v delnih poročilih 
posameznih družb v skupini TALUM in so v skladu s tehničnimi normativi posameznih procesov 
in naprav. 
 
Obe odlagališči imata status zaprtih odlagališč od leta 2009, nadzor pa je v skladu z Uredbo o 
odlaganju odpadkov. 
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1.6.4.3 Varnost in zdravje pri delu 

 
V skupini TALUM smo vzpostavili učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu, v katerega so 
vključeni zaposleni z vseh področij dela, sistem, ki zmanjšuje vplive naše dejavnosti na 
zaposlene in druge zainteresirane stranke. Varnost in zdravje pri delu obravnavamo kot del 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kar nas zavezuje k nenehnemu izboljševanju 
delovnega okolja, prilagajanja tehničnemu napredku in skrbi za zdravje zaposlenih. Za vodenje 
sistema varnosti in zdravja pri delu uporabljamo orodje – standard ISO 45001, ki smo ga 
vključili v integrirani sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem in katerega presoja je bila 
uspešno izvedena v juniju 2020.  
 
V letu 2020 se je v skupini TALUM pripetilo 32 nezgod pri delu. Zaradi nezgod pri delu je bilo 
izgubljenih 965 delovnih dni. V planu za leto 2020 smo si zastavili dva cilja: 

• resnost G1 < 0,25, ki je razmerje med številom izgubljenih delovnih dni in efektivnimi 
opravljenimi urami. Cilja v letu 2020 nismo dosegli (0,47), 

• pogostost F2 < 11,31, ki je razmerje med številom nezgod pri delu in efektivno 
opravljenimi urami. Cilja v letu 2019 nismo dosegli, vrednost je bila 15,68. 

 
Slika 14: Gibanje kazalnika resnosti in pogostosti nezgod pri delu od leta 2000 do 2020 

 
Vir podatkov: Sistemi upravljanja. 

 
V letu 2020 smo izvajali redne preglede delovne opreme, privezovalnih elementov, ročnega 
električnega orodja, osebne varovalne opreme za delo na višini, tlačne opreme in lestev. 
Izvajali smo tudi redne periodične preglede sistemov aktivne požarne zaščite in gasilnikov ter 
hidrantnega omrežja.  
 

1.6.4.4 Stroški ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu 

 
Neposredne stroške ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za leto 2020 v primerjavi 
z letom 2019 in 2018 prikazujemo v tabeli 8. 
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Tabela 8: Neposredni stroški ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, v EUR 

Vrsta stroška 
                Ustvarjeno Indeks 

2020 2019 2018  1 : 2 

1 2 3 4 

Stroški emisij v zrak 6.215 6.963 14.736 89 

Stroški odpadnih voda 0 29.340 6.920 0 

Stroški obvladovanja odpadkov 276.258 243.155 231.156 114 

Stroški zaščite zemljin in podtalnice 0 0 3.906 - 

Stroški zaščite pred hrupom in vibracijami 0 0 395 - 

Vodna povračila 64.370 67.929 62.526 95 

Plačane takse za obremenitev vode 4.571 7.656 9.481 60 

Taksa za obremenitev okolja odlaganja odpadkov 0 0 0 - 

Okoljska dajatev za odpadno embalažo in el. opremo 1.587 1.401 1.652 113 

Stroški storitev za varstvo človekovega okolja 26.198 41.262 48.718 63 

Stroški emisijskih kuponov 266.475 670.543 1.598.310 40 

Zaščitna sredstva 454.273 600.207 554.326 76 

SKUPAJ 1.099.947 1.668.455 2.532.126 66 

Vir podatkov:  Računovodstvo. 

 
Prilagoditev stroškov emisijskih kuponov v letu 2018 iz 362.085 EUR na 1.598.310 EUR 
predstavlja ugotovljena napaka pri vrednotenju emisijskih kuponov.  
 

1.6.4.5 Upravljanje z energijo 

 
V planu za leto 2020 smo si za upravljanje z energijo zastavili naslednje cilje: 

• obdržati specifično porabo električne energije na tono blagovne proizvodnje pod 8,60 
MWh, cilj smo v letu 2020 dosegli (6,66 MWh), predvsem zaradi nižje porabe električne 
energije v elektrolizi (zaustavitev polovice proizvodnje elektroliznega aluminija),  

• obdržati specifično porabo zemeljskega plina na tono blagovne proizvodnje pod 150 Sm3, 
cilja v letu 2020 nismo dosegli (160 Sm3), saj se poraba zemeljskega plina z zaustavitvijo 
polovice elektrolize in posledično večanjem obsega pretaljevanja odpadnega aluminija na 
enoto blagovne proizvodnje povečuje, ker je le-ta glavni energent pri procesu 
pretaljevanja odpadnega aluminija,  

• obdržati specifično porabo tehnološke vode na tono blagovne proizvodnje pod 2,90 m3, 
cilja v letu 2020 nismo dosegli (3,16 m3), razlog je v porabi ključnih porabnikov v PE Ulitki 
(hlajenje livnih orodij) in v proizvodnji anod (hlajenje ležajev mlina za koks in mešalnika 
Eirich) ob hkratnem znižanju skupne blagovne proizvodnje, 

• obdržati specifično porabo komprimiranega zraka na tono blagovne proizvodnje pod 480 
Nm3, cilj smo v letu 2020 dosegli (471 Nm3). 

 
V letu 2020 smo izvajali storitve terciarne regulacije z elektrolizo in dizel agregatoma, 
sekundarne regulacije z elektrolizo in regulacijo napetosti v pomurski daljnovodni zanki s 
kompenzacijskimi baterijami. V letu 2020 smo prekinili z velikim investicijskim projektom na 
elektroenergetski infrastrukturi, in sicer smo zaradi večje okvare TR10 izvedli le 80 % celovite 
obnove regulacije usmernikov in posodobitve opreme usmernikov za elektrolizo. 
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

2.1.1 Konsolidirani računovodski izkazi 

 
2.1.2 Skupinska bilanca stanja 

 
Skupinsko bilanco stanja za leti 2020 in 2019 prikazujemo v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019 

Postavka 
Pojasnila 

Stanje na dan 
31. 12. 2020 

Stanje na dan 
31. 12. 2019 
popravljeno 

Indeks 
2020/19 

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA   112.976.043 120.041.522 94 

I.  Neopredmetena sredstva  4 2.898.291 1.985.867 146 

    1. Dolgoročne premoženjske pravice   2.596.975 979.207 265 

    2. Druga neopredmetena sredstva 4 301.316 1.006.660 30 

II. Opredmetena osnovna sredstva    100.514.543 108.034.345 93 

   1. Zemljišča in zgradbe 5 30.412.319 28.372.105 107 

    a) Zemljišča 5 4.029.390 3.960.983 102 

    b) Zgradbe 5 26.382.929 24.411.122 108 

   2. Proizvajalne naprave in stroji 5 65.111.806 57.612.241 113 

   3. Druge naprave in oprema 5 2.280.269 2.425.794 94 

   4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 5 2.710.149 19.624.205 14 

   a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 5 2.710.149 19.624.205 14 

   5. Večletni nasadi 5 0 0 - 

III. Naložbene nepremičnine 6 868.463 872.846 99 

IV. Dolgoročne finančne naložbe   6.603.031 6.901.064 96 

   1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 7 5.948.671 6.153.411 97 

    a) Delnice in deleži v pridruženih družbah 7 918 918 100 

    b) Druge delnice in deleži 7 5.482.458 5.797.150 95 

    c) Druge dolgoročne finančne naložbe 7 465.295 355.343 131 

   2. Dolgoročna posojila 7 654.360 747.653 88 

    a) Dolgoročna posojila drugim 7 654.360 747.653 88 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 10 1.048.414 1.248.235 84 

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 10 538.203 637.671 84 

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 10 510.211 610.564 84 

VI. Odložene terjatve za davek 8 1.043.301 999.165 104 

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA    87.106.647 95.130.120 92 

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   9.174 9.185 100 

 II. Zaloge    49.906.915 56.069.689 89 

   1. Material 9 31.995.962 28.818.699 111 

   2. Nedokončana proizvodnja 9 9.686.715 11.928.302 81 

   3. Proizvodi in trgovsko blago 9 8.224.238 15.322.688 54 

 III. Kratkoročne finančne naložbe    1.143.033 415.940 275 

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 11 1.047.614 319.066 328 

    a) Druge kratkoročne finančne naložbe 11 340.002 0 - 

    b) Izvedeni finančni instrumenti 11 707.612 319.066 222 

    2. Kratkoročna posojila 11 95.419 96.874 98 

    a) Kratkoročna posojila drugim 11 95.419 96.874 98 

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve    35.818.639 37.674.526 95 

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 10 30.709.762 32.046.348 96 

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 10 5.108.877 5.628.178 91 

V. Denarna sredstva 12 228.886 960.780 24 

C. DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA 13 182.948 142.789 128 

SREDSTVA   200.265.638 215.314.431 93 
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nadaljevanje tabele 9: 

Postavka 
Pojasnila 

Stanje na dan 
31. 12. 2020 

Stanje na dan 
31. 12. 2019 
popravljeno 

Indeks 
2020/19 

 A. KAPITAL   119.614.090 122.969.461 97 

 I. Vpoklicani kapital 14 22.974.219 22.974.219 100 

    1. Osnovni kapital   22.974.219 22.974.219 100 

 II.  Kapitalske rezerve   90.588.687 90.588.687 100 

 III.  Rezerve iz dobička    8.966.251 8.582.177 104 

1. Zakonske rezerve 14 267.244 267.244 100 

   2. Druge rezerve iz dobička 14 8.699.007 8.314.933 105 

IV. Rezerve za pošteno vrednost 14 -252.096 3.118.371 - 

 V. Prevedbene rezerve 14 177.743 197.127 90 

 VI. Preneseni čisti poslovni izid   -2.892.154 -2.892.154 100 

 VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta   51.440 401.034 13 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  ČASOVNE 
RAZMEJITVE   8.364.083 8.838.416 95 

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 15 4.487.980 3.939.841 114 

   2. Druge rezervacije 15 2.239.095 3.387.012 66 

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 15 1.637.008 1.511.563 108 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    24.848.428 26.136.209 95 

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 16 24.104.722 25.332.831 95 

    a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 16 23.746.781 24.635.706 96 

c) Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic   0 0 - 

    b) Druge dolgoročne finančne obveznosti 16 357.941 697.125 51 

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 16 0 0 - 

    a) Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 16 0 0 - 

 III. Odložene obveznosti za davek   743.706 803.378 93 

 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI   44.399.733 52.134.460 85 

   1. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev   0 0 - 

   1. Kratkoročne finančne obveznosti 18 12.626.809 11.114.874 114 

    a) Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti 18 5.125.711 5.949.325 86 

    b) Kratkoročne finančne obveznosti do bank 18 3.704.905 67.657 - 

    c) Druge kratkoročne finančne obveznosti 18 3.796.193 5.097.892 74 

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti 17 31.772.924 41.019.586 77 

    a) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 17 25.540.592 35.591.125 72 

    b) Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 17 499.598 276.869 180 

    c) Druge kratkoročne poslovne obveznosti 17 5.732.734 5.151.592 111 

 D. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 19 3.039.304 5.235.885 58 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   200.265.638 215.314.431 93 
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2.1.3 Izkaz poslovnega izida 

 

V tabeli 10 prikazujemo izkaz poslovnega izida skupine TALUM za leti 2020 in 2019. 
 

Tabela 10: Izkaz poslovnega izida skupine TALUM, v EUR 

Postavka Pojasnila 
Ustvarjeno                  
I - XII 2020 

Ustvarjeno                  
I - XII 2019 

Indeks        
2020/2019 

   1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE   261.519.966 317.004.256 82 

    I. Domača prodaja 20 32.384.793 50.424.244 64 

    II. Izvoz 20 229.135.173 266.580.012 86 

   2. SPREM. VREDN. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZ.   -9.453.721 -19.967 - 

   3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE   3.814.398 3.190.677 120 

   4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  (s prevr.posl.prih.) 21 10.611.543 4.462.617 238 

      - od tega prihodki iz ukrepov covid-19   4.502.483 0 - 

       KOSMATI DONOS IZ POSLOV.     266.492.186 324.637.583 82 

   5. STROŠKI BLAGA,MAT. IN STOR.    209.786.556 264.774.942 79 

    I. Nabavna vredn. prodanega blaga   2.170.822 6.225.546 35 

   II. Stroški materiala 23 195.378.706 243.993.052 80 

   III. Stroški storitev 24 12.237.028 14.556.344 84 

   6. STROŠKI DELA    40.474.725 43.586.788 93 

    I. Stroški plač 25 30.651.608 32.306.263 95 

   II. Stroški socialnih zavarovanj 25 2.279.016 2.410.501 95 

   III. Stroški pokojninskih zavarovanj 25 3.696.247 4.698.518 79 

   IV. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 25 519.185 1.017.960 51 

   V. Drugi stroški dela 25 3.328.669 3.153.546 106 

      - od tega stroški izplačanega bonusa   1.043.412 0 - 

   7. ODPISI VREDNOSTI   14.892.122 13.006.976 114 

   I. Amortizacija 26 14.446.772 12.718.714 114 

   II. Prevr.posl.odhodki pri osnovnih sredstvih 27 1.867 163.278 1 

   III. Prevr.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 27 443.483 124.984 355 

   8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 28 1.522.628 2.434.156 63 

       REZULTAT IZ POSLOVANJA    -183.845 834.721 - 

   9. FINANČNI PRIHODKI   3.851.369 3.671.799 105 

   I. Finančni prihodki od deležev 22 293.167 313.379 94 

  II. Finančni prihodki iz danih posojil 22 31.433 46.733 67 

  III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22 3.526.769 3.311.687 106 

  10. FINANČNI ODHODKI   3.611.969 3.833.804 94 

   I. Finančni odhodki iz oslab. in odpisov finančnih naložb 29 1.000 7.186 14 

  II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 29 687.057 777.462 88 

  III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 29 2.923.912 3.049.156 96 

  11. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA    55.555 672.716 8 

  12. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO   55.555 672.716 8 

  13. DAVEK IZ DOBIČKA   48.250 0 - 

  14. ODLOŽENI DAVKI  44.135 5.179 - 

  15. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA    51.440 677.895 8 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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2.1.4 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa  

 
V tabeli 11 prikazujemo izkaz drugega vseobsegajočega donosa. 
 

Tabela 11: Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, v EUR 

Zap. št. Vsebina 
2020 2019 

1 Čisti dobiček /izguba poslovnega leta po obdavčitvi 51.440 677.895  

2 Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi -3.406.811  316.720  

  (3+4+5+10+14+18+19+20+21)     

3 Čisti dobički /izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja  -3.370.467  367.535  
        

4 
Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v 
presežku iz prevrednotenja -417.413 -43.967  

5 Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb -2.960.840 408.205  

6 Druge prerazvrstitve 7.786 3.297  

7 Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, -16.960 -19.252  

  pripoznani v zadržanem dobički/izgubi     

8 Tečajne razlike pri prevedbi račun. Izkazov v tujini -19.384 -31.563  

9 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO  -3.355.371  994.615  

  OBDAVČITVI (1+2)     
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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2.1.5 Izkaz gibanja kapitala 

 
V tabeli 12 prikazujemo izkaz gibanja kapitala v letu 2020, v tabeli 13 v nadaljevanju pa izkaz gibanja kapitala v letu 2019. 
 

Tabela 12: Izkaz gibanja kapitala za leto 2020, v EUR 

          Druge Rezerve za Prevedbene Prenesena Čisti  Skupaj 

 SKUPINA TALUM Osnovni Kapitalske Zakonske rezerve iz pošteno  rezerve čista dobiček kapital 

    kapital rezerve rezerve dobička vrednost   izguba 
poslovnega 

leta   

    I II III III/1 IV IV/1 V VI VII 

                      

A.1 Stanje 31. december 2019 22.974.219 90.588.687 267.244 8.314.933 3.118.371 197.127 -2.892.154 401.034 122.969.461 

                      

A.2. Stanje 01. januar 2020 22.974.219 90.588.687 267.244 8.314.933 3.118.371 197.127 -2.892.154 401.034 122.969.461 

                      

a) 
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 51.440 51.440 

b) Aktuarski dobički in izgube 0 0 0 0 -417.413 0 -16.960 0 -434.373 

c) Prevedbene rezerve 0 0 0 0 0 -19.384 0 0 -19.384 

d) 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja   0 0 0 -2.953.054 0 0 0 -2.953.054 

B.2 
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 -3.370.467 -19.384 -16.960 51.440 -3.355.371 

a) 

Razporeditev (prenos) preostalega dela čistega 
dobička/izgube primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala (po sklepu 
skupščine za leto 2018) 0 0 0 401.034 0   0 -401.034 0 

b) 
Razporeditev prenesenega čistega dobička v 
rezerve iz dobička 0 0 0 -16.960 0 0 16.960 0 0 

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 384.074 0 0 16.960 -401.034 0 

                      

C. Stanje 31. december 2020 22.974.219 90.588.687 267.244 8.699.007 -252.096 177.743 -2.892.154 51.440 119.614.090 
Vir podatkov: Računovodstvo. 



 

 SKUPINA TALUM 

58 

 

Tabela 13: Izkaz gibanja kapitala za leto 2019, v EUR 

        Druge Rezerve za Prevedbene Prenesena Čisti  Skupaj 
SKUPINA TALUM Osnovni Kapitalske Zakonske rezerve iz pošteno rezerve čista dobiček kapital 
  kapital rezerve rezerve dobička  vrednost   izguba poslovnega leta   

  I/1 II III/1 III/5 IV IV/1 V/2 VI/1 VII 

                    

Stanje 31. december 2018 22.974.219 90.588.687 267.244 7.594.495 2.750.836 228.690 0 462.829 124.867.000 

                    

Preračuni za nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 -2.892.154 0 -2.892.154 

                    

Stanje 01. januar 2019 22.974.219 90.588.687 267.244 7.594.495 2.750.836 228.690 -2.892.154 462.829 121.974.846 

                    

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 677.895 677.895 

Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih 
sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktuarski dobički in izgube 0 0 0 0 -43.967 0 -19.252 0 -63.219 

Prevedbene rezerve 0 0 0 0 0 -31.563 0 0 -31.563 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 411.502   0 0 411.502 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 367.535 -31.563 -19.252 677.895 994.615 

Razporeditev (prenos) preostalega dela čistega dobička/izgube 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala (po sklepu skupščine za leto 2018) 0 0 0 462.829 0   0 -462.829 0 

Razporeditev dela čistega dobička/(izgube) poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in 
nadzora  (leto 2019) 0 0 0 276.861 0 0 0 -276.861 0 

Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa med kapitalske 
rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razporeditev prenesenega čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 -19.252 0 0 19.252 0 0 

Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spremembe v kapitalu 0 0 0 720.438 0 0 19.252 -739.690 0 

                    

Stanje 31. december 2019 22.974.219 90.588.687 267.244 8.314.933 3.118.371 197.127 -2.892.154 401.034 122.969.461 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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2.1.6 Izkaz denarnih tokov 

 
V tabeli 14 prikazujemo izkaz denarnih tokov v letih 2020 in 2019.  
 

Tabela 14: Izkaz denarnih tokov, v EUR  

Postavka 
Stanje                     

31. 12. 2020 
Stanje                     

31. 12. 2019 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

1. Postavke izkaza poslovnega izida 14.858.994 13.813.959 

    Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 270.017.367 327.949.270 

    Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz posl. obv. -255.156.451 -314.140.490 

    Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -1.922 5.179 

2. Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja -7.647.799 3.124.869 

    Začetne manj končne poslovne terjatve 2.055.708 11.123.617 

    Začetne manj končne AČR -40.159 1.538 

    Začetne manj končne odložene terjatve za davek -44.136 -5.180 

    Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 11 7.037 

    Začetne manj končne zaloge 6.216.261 4.194.156 

    Končni manj začetni poslovni dolgovi -13.111.083 -12.790.489 

    Končne manj začetne PČR in rezervacije  -2.724.401 594.190 

3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri poslovanju    (1-2) 7.211.195 16.938.828 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

1. Prejemki pri naložbenju 418.076 769.665 

    Prej. od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 324.600 360.112 

    Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 

    Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 257.397 

    Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 21.561 

    Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 93.476 130.595 

2. Izdatki pri naložbenju 4.925.669 22.631.296 

    Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 955.976 706.777 

    Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 3.859.741 21.598.633 

    Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

    Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 109.952 325.886 

    Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 0 

3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri naložbenju    (1-2) -4.507.593 -21.861.631 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

1. Prejemki pri financiranju 4.024.660 9.273.235 

    Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 70.349 8.624.896 

    Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.954.311 648.339 

2. Izdatki pri financiranju 7.460.155 6.075.605 

    Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 641.085 691.735 

    Izdatki za vračila kapitala 0 -3 

    Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 1.768.863 5.383.873 

    Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 5.050.207 0 

3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri financiranju    (1-2) -3.435.495 3.197.630 

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 228.886 960.779 

    DENARNI IZID V OBDOBJU  (A3+B3+C3) -731.893 -1.725.173 

    ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 960.779 2.685.952 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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V tabeli 15 prikazujemo vpliv ukrepov covid-19 na stroške dela in druge poslovne prihodke v letu 2020. 
 

Tabela 15: Vpliv ukrepov covid-19 na stroške dela in druge poslovne prihodke, v EUR  

Postavka 
Odhodki bonus 
(krizni dodatek) 

Prihodki čakanja 
na delo 

Prihodki 
neplačani 
prispevki 

Prihodki skrajšan 
delovni čas 

Prihodki ostalo  
covid-19 Učinek 

  1 2 3 4 5 2+3+4+5-1 

Talum d.d. -869.212 1.949.571 1.590.168 252.862 221.480 3.144.869 

Vital d.o.o. -26.297 79.692 47.501 0 65.536 166.432 

Ekotal d.o.o. -37.625 83.042 116 5.071 16.200 66.804 

Ekotal PRO d.o.o. -4.023 0 2.535 0 1.026 -462 

Talum Izparilniki d.o.o. -24.431 45.128 86 9.163 16.741 46.687 

Vargas Al d.o.o. -55.447 0 4 0 35.145 -20.298 

Talum Inštitut d.o.o. -26.377 32.552 40.329 0 8.535 55.039 

Skupaj -1.043.412 2.189.985 1.680.739 267.096 364.663 3.459.071 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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2.2 POJASNILA IN RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 

Skupinski računovodski izkazi za leto 2020 so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo in 
v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MRSP), kot 
jih je sprejela Evropska unija. Z njimi prikazujemo realno in pošteno finančno stanje in 
rezultat poslovanja skupine TALUM za poslovno leto na razumljiv način. Poslovno leto je 
enako koledarskemu in traja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

Računovodski izkazi so prikazani na osnovi temeljnih računovodskih predpostavk, ki sta: 
 

• upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 

• upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
 

Pri oblikovanju računovodskih usmeritev in pri sestavljanju računovodskih izkazov smo 
upoštevali predvsem načela razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti. S tem 
smo podali zadostna zagotovila za točnost računovodskih izkazov, za spoštovanje oziroma 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti in izločitev prevar. 

 
Upoštevali smo tudi načelo previdnosti, kar pomeni : 
 
• da so dobički, izkazani do 31. 12. 2020, že uresničeni, 

• da so upoštevana vsa predvidljiva tveganja in izgube, nastale v poslovnem letu 2020 
ali v katerem od prejšnjih poslovnih let. 

 

Sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev smo vrednotili posamično. 
 

Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 
 

V predstavljenih računovodskih izkazih za leto 2020 so bile uporabljene iste računovodske 
usmeritve in metode kot v zadnjih primerljivih računovodskih izkazih. 

 

Skupino TALUM sestavlja obvladujoča družba TALUM in sedem odvisnih družb v Sloveniji 
(TALUM Izparilniki, TALUM Inštitut, Vital, Ekotal, Ekotal PRO, Vargas-al in Kreativni 
aluminij). V Skupino TALUM spadajo še tri odvisne družbe v tujini (TALUM DOO Šabac, 
Srbija, Relax-al d.o.o., Hrvaška in TALUM d.o.o. Bijeljina, BiH).  

 

Vrednost kapitala na dan 31. 12. 2020 in poslovne izide odvisnih družb, ustvarjene v letu 
2020, prikazujemo v tabeli 16.  

 

Tabela 16: Vrednost kapitala in poslovni izid odvisnih družb, v EUR 

Ime podjetja Dejavnost podjetja Kapital Poslovni izid 

Vital Gostinska dejavnost 203.274 -248.809 

TALUM Izparilniki 
Kovanje, stiskanje, valjanje kovin in lesno-
predelovalna dejavnost 616.512 -337.330 

Vargas-al Varovanje 622.519 23.533 

Ekotal Čiščenje in urejanje okolja 162.415 5.133 

Ekotal-pro Čiščenje in urejanje okolja 6.607 -104 

TALUM Servis in Inženiring Servis in popravila strojev in električnih naprav 547.800 -2.586 

TALUM Inštitut Tehnično svetovanje in inženirske dejavnosti 38.268 -28.977 

Kreativni aluminij  
Načrtovanje, razvoj, oblikovanje, proizvodnja in 
trženje izdelkov iz aluminija 73.786 -2 

RELAX-AL Počitniška dejavnost 286.154 -67 

TALUM Šabac 
Zbiranje, sortiranje in predelava odpadnega 
aluminija 528.071 -51.988 

TALUM Bijeljina, BiH, v lasti Talum 
Šabac DOO 

Zbiranje, sortiranje in predelava odpadnega 
aluminija 400.699 23.313 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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Družba TALUM je 100-odstotni lastnik vseh odvisnih družb, razen RELAX-AL-a, kjer ima 
97,65-odstotni delež. Naložbe v odvisne družbe se v konsolidaciji izločijo. 
 
Družba TALUM vrši prodajo proizvodov iz aluminija v svojem imenu in za svoj račun. Prav 
tako storitvene družbe vršijo prodajo storitev v svojem imenu in za svoj račun.  
 
Pri oblikovanju transfernih cen pri poslovanju za družbe v skupini smo uporabili cene v 
skladu s Pravilnikom o transfernih cenah (Uradni list RS št. 117/06). 
 
1. Izjava o skladnosti 
 
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela Evropska unija, v skladu s pojasnili, ki 
jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
(OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija, in v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD).  
 
Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji v 
računovodskih usmeritvah skupine TALUM ni razlik med uporabljenimi MSRP in MSRP, ki 
jih je sprejela Evropska unija. 
 
2. Pomembne računovodske usmeritve  
 
Računovodski izkazi skupine TALUM so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, 
prikazanih v nadaljevanju. Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za vsa 
predstavljena leta, razen če ni drugače navedeno. 
Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s 
predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
 
Popravki napak  
Napake, ki se zgodijo pri pripoznanju, merjenju, predstavljanju ali razkrivanju sestavin 
računovodskih izkazov v tekočem obdobju in se v tem obdobju tudi odkrijejo, se popravijo, 
preden se računovodski izkazi odobrijo za objavo. Bistvene napake, odkrite v naslednjem 
obdobju, se popravijo v primerjalnih informacijah, ki so predstavljene v računovodskih 
izkazih za obdobje, ko se napaka odkrije. Skupina manjkajočih emisijskih kuponov za 
pretekla leta ni vrednotila po pošteni vrednosti ampak po vrednosti 1 evro po kuponu. 
Skupina je v letu 2020 bistvene napake, s preračunom primerjalnih zneskov iz 
predstavljenega predpreteklega in preteklega obdobja v katerem se je napaka pojavila v 
skladu z MRS 8 (Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake) 
popravila. Napaka je posledica napačne uporabe računovodskih usmeritev. Učinki 
popravka napake na predstavljene računovodske izkaze so naslednji:  
 
Preračun manjkajočih emisijskih kuponov na pošteno vrednost je Skupina v računovodskih 
izkazih evidentirala na podlagi zadnjih nabavnih cen emisijskih kuponov 1. 1. 2019 in 
31.12.2019. Preračun manjkajočih emisijskih kuponov na pošteno vrednost se v popravljeni 
skupinski bilanci stanja na dan 1.1.2019 odraža v zmanjšanju vrednosti drugih 
neopredmetenih sredstev za 767.423 EUR, zmanjšanju prenesenega čistega poslovnega 
izida za 2.892.154 EUR, povečanju drugih rezervacij za 120.117 in povečanju kratkoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev za 2.004.614 EUR.  
 
V tabeli 17 prikazujemo popravek skupinske bilance stanja na dan 1.1.2019 in 31.12.2019 
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Tabela 17: Popravek skupinske bilance stanja na dan 1.1.2019 in 31.12.2019 

Postavka 

Stanje na dan 
31.12.2019 

popravljeno 

Popravki 
napak 

Stanje na dan 
31.12.2019 

Stanje na dan 
1.1.2019 

popravljeno 

Popravki 
napak 

Stanje na 
dan 1.1.2019 

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA  120.041.522 -767.423 120.808.945 109.859.529 -767.423 110.626.952 

I.  Neopredmetena sredstva  1.985.867 -767.423 2.753.290 1.712.735 -767.423 2.480.158 

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 979.207   979.207 1.047.249   1.047.249 

    2. Druga neopredmetena sredstva 1.006.660 -767.423 1.774.083 665.486 -767.423 1.432.909 

II. Opredmetena osnovna sredstva  108.034.345 0 108.034.345 98.568.892 0 98.568.892 

   1. Zemljišča in zgradbe 28.372.105 0 28.372.105 27.260.358 0 27.260.358 

    a) Zemljišča 3.960.983   3.960.983 3.974.827   3.974.827 

    b) Zgradbe 24.411.122   24.411.122 23.285.531   23.285.531 

   2. Proizvajalne naprave in stroji 57.612.241   57.612.241 46.084.090   46.084.090 

   3. Druge naprave in oprema 2.425.794   2.425.794 2.363.195   2.363.195 

   4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 19.624.205 0 19.624.205 22.861.204 0 22.861.204 

   a) Opredmetena osnovna sredstva v 
gradnji in izdelavi 19.624.205   19.624.205 22.861.204   22.861.204 

   5. Večletni nasadi 0 0 0 45   45 

III. Naložbene nepremičnine 872.846   872.846 873.918   873.918 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.901.064 0 6.901.064 6.205.532 0 6.205.532 

   1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 
posojil 6.153.411 0 6.153.411 5.650.302 0 5.650.302 

    a) Delnice in deleži v pridruženih 
družbah 918   918 918   918 

    b) Druge delnice in deleži 5.797.150   5.797.150 5.286.145   5.286.145 

    c) Druge dolgoročne finančne naložbe 355.343   355.343 363.239   363.239 

   2. Dolgoročna posojila 747.653 0 747.653 555.230 0 555.230 

    a) Dolgoročna posojila drugim 747.653   747.653 555.230   555.230 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.248.235 0 1.248.235 1.504.467 0 1.504.467 

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do 
kupcev 637.671   637.671 792.244   792.244 

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do 
drugih 610.564   610.564 712.223   712.223 

VI. Odložene terjatve za davek 999.165   999.165 993.985   993.985 

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA  95.130.120 0 95.130.120 113.685.702 0 113.685.702 

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 9.185   9.185 16.223   16.223 

 II. Zaloge  56.069.689 0 56.069.689 60.263.845 0 60.263.845 

   1. Material 28.818.699   28.818.699 30.321.114   30.321.114 

   2. Nedokončana proizvodnja 11.928.302   11.928.302 12.096.105   12.096.105 

   3. Proizvodi in trgovsko blago 15.322.688   15.322.688 17.846.626   17.846.626 

 III. Kratkoročne finančne naložbe  415.940 0 415.940 2.177.771 0 2.177.771 

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 
posojil 319.066 0 319.066 2.051.878 0 2.051.878 

    a) Druge kratkoročne finančne naložbe 0   0 0   0 

    b) Izvedeni finančni instrumenti 319.066   319.066 2.051.878   2.051.878 

    2. Kratkoročna posojila 96.874 0 96.874 125.893 0 125.893 

    a) Kratkoročna posojila drugim 96.874   96.874 125.893   125.893 

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve  37.674.526 0 37.674.526 48.541.911 0 48.541.911 

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do 
kupcev 32.046.348   32.046.348 42.278.437   42.278.437 

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do 
drugih 5.628.178   5.628.178 6.263.474   6.263.474 

V. Denarna sredstva 960.780   960.780 2.685.952   2.685.952 

C. DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA 142.789   142.789 144.327   144.327 

SREDSTVA 215.314.431 -767.423 216.081.854 223.689.558 -767.423 224.456.981 
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nadaljevanje tabele 17: 

Postavka 

Stanje na 
dan 

31.12.2019 
popravljeno 

Popravki 
napak 

Stanje na dan 
31.12.2019 

Stanje na dan 
1.1.2019 

popravljeno 

Popravki 
napak 

Stanje na 
dan 1.1.2019 

 A. KAPITAL  122.969.461 -2.892.154 125.861.615 121.974.847 -2.892.154 124.867.001 

 I. Vpoklicani kapital 22.974.219 0 22.974.219 22.974.219 0 22.974.219 

    1. Osnovni kapital 22.974.219   22.974.219 22.974.219   22.974.219 

 II.  Kapitalske rezerve 90.588.687   90.588.687 90.588.687   90.588.687 

 III.  Rezerve iz dobička  8.582.177 0 8.582.177 7.861.740 0 7.861.740 

1. Zakonske rezerve 267.244   267.244 267.244   267.244 

   2. Druge rezerve iz dobička 8.314.933   8.314.933 7.594.496   7.594.496 

IV. Rezerve za pošteno vrednost 3.118.371   3.118.371 2.750.836   2.750.836 

 V. Prevedbene rezerve 197.127   197.127 228.690   228.690 

 VI. Preneseni čisti poslovni izid -2.892.154 -2.892.154 0 -2.892.154 -2.892.154 0 

 VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 401.034   401.034 462.829   462.829 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE 8.838.416 120.117 8.718.299 9.177.540 120.117 9.057.423 

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti 3.939.841   3.939.841 3.903.408   3.903.408 

   2. Druge rezervacije 3.387.012 120.117 3.266.895 3.822.699 120.117 3.702.582 

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.511.563   1.511.563 1.451.433   1.451.433 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  26.136.209 0 26.136.209 23.006.012 0 23.006.012 

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 25.332.831 0 25.332.831 22.299.159 0 22.299.159 

    a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 24.635.706   24.635.706 22.109.908   22.109.908 

c) Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi 
obveznic 0   0 0   0 

    b) Druge dolgoročne finančne obveznosti 697.125   697.125 189.251   189.251 

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 0 0 

    a) Dolgoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 0   0 0   0 

 III. Odložene obveznosti za davek 803.378   803.378 706.853   706.853 

 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 52.134.460 0 52.134.460 65.228.588 0 65.228.588 

   1. Obveznosti, vključene v skupino za 
odtujitev 0   0 0   0 

   1. Kratkoročne finančne obveznosti 11.114.874 0 11.114.874 10.466.535 0 10.466.535 

    a) Kratkoročni del dolgoročnih finančnih 
obveznosti 5.949.325   5.949.325 5.301.889   5.301.889 

    b) Kratkoročne finančne obveznosti do bank 67.657   67.657 49.096   49.096 

    c) Druge kratkoročne finančne obveznosti 5.097.892   5.097.892 5.115.550   5.115.550 

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti 41.019.586   41.019.586 54.762.053   54.762.053 

    a) Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 35.591.125   35.591.125 47.870.480   47.870.480 

    b) Kratkoročne poslovne obveznosti na 
podlagi predujmov 276.869   276.869 44.715   44.715 

    c) Druge kratkoročne poslovne obveznosti 5.151.592   5.151.592 6.846.858   6.846.858 

 D. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.235.885 2.004.614 3.231.271 4.302.571 2.004.614 2.297.957 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 215.314.431 -767.423 216.081.854 223.689.558 -767.423 224.456.981 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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Neopredmetena sredstva 
Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje 
dejavnosti družbe, pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba 
izkazuje dolgoročne premoženjske pravice, dolgoročno odložene stroške razvijanja in 
emisijske kupone. 
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 
nabavno vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju 
trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za 
nameravano uporabo.  
Za poznejše merjene neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega 
sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo 
razpoložljivo za uporabo. Vsa neopredmetena sredstva imajo določljivo življenjsko dobo. 
Neopredmetena sredstva se amortizirajo po 10 – 50-odstotni letni amortizacijski stopnji. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva so del dolgoročnih sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo 
za opravljanje dejavnosti družbe. Opredmetena osnovna sredstva vključujejo 
nepremičnine, zgradbe, proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji in 
izdelavi. 
Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano 
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 
neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva. Deli naprav in opreme, ki imajo 
različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva. 
Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne 
vrednosti. 
Družba nima osnovnih sredstev, za katere bi ob nabavi evidentirala preostalo vrednost. 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega 
osnovnega sredstva in preostale vrednosti. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne 
vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Sredstva v gradnji oziroma izdelavi se ne 
amortizirajo. 
Stroški zamenjave dela osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega 
sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega 
sredstva, pritekale v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi 
stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko 
pride do njih. 
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika med čisto 
prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in se izkažejo med 
drugimi poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti. 
 
Najemi 
Družba ob sklenitvi pogodbe oceni, ali gre za najemno pogodbo oziroma ali pogodba 
vsebuje najem. Za vse take pogodbe ob sklenitvi najema pripozna pravico do uporabe 
sredstva in pripadajočo obveznost iz najema. Izjema so kratkoročni najemi in najemi, pri 
katerih je sredstvo, ki je predmet najema, majhne vrednosti. Kratkoročni najemi so tisti, 
kjer je obdobje trajanja najema krajše od 12 mesecev, najemi sredstev majhne vrednosti 
pa tisti, kjer je vrednost sredstva, ki je predmet najema, če bi bilo to sredstvo novo, manjša 
od 10.000 EUR. Za te najeme družba pripozna plačila najemnin med stroški storitev (stroški 
najemnin) enakomerno v obdobju trajanja najema ali na kateri drugi sistematični podlagi, 
ki najbolje odraža vzorec koristi, ki jih prejema. 
 
Obveznost iz najema ob začetnem pripoznanju družba izmeri po sedanji vrednosti 
neplačanih najemnin, diskontiranih po obrestni meri, sprejeti pri najemu. Če te ne more 
določiti, uporabi predpostavljeno obrestno mero za izposojanje. 
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Obveznosti iz najema so prikazane v postavki kratkoročnih in/ali dolgoročnih obveznosti 
med obveznostmi iz financiranja. 
 
Po začetnem pripoznanju družba izmeri obveznost iz najema po knjigovodski vrednosti, ki 
odraža obresti na obveznost iz najema (upoštevajoč efektivno obrestno mero ali dejansko 
obrestno mero, če je razlika med slednjima nepomembna). Obveznost iz najema je 
zmanjšana za dejansko opravljena plačila najemodajalcu. 
 
Družba sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od začetka najema do konca 
njegove dobe koristnosti ali do konca trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti. Če 
se do konca trajanja najema lastništvo sredstva, ki je predmet najema, z najemom prenese 
na najemnika ali če vrednost sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe, odraža, da bo 
najemnik izrabil možnost nakupa, družba takšno najeto sredstvo, ki predstavlja pravico do 
uporabe, amortizira od datuma začetka najema do konca dobe koristnosti sredstva, ki je 
predmet najema. 

 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih posedujemo z namenom, da bi prinašale 
najemnino ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali oboje in vključujejo naložbene 
nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi.  
Naložbeno nepremičnino se izmeri po nabavni vrednosti, sestavljeni iz nakupne cene in 
stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. 
Naložbena nepremičnina se preneha pripoznavati ob odtujitvi ali kadar se za stalno umakne 
iz uporabe in iz odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih prihodnjih gospodarskih koristi. 
Dobičke ali izgube iz opustitev ali odtujitev naložbenih nepremičnin se ugotovi kot razlike 
med prodajno in knjigovodsko vrednostjo sredstva ter jih pripozna v poslovnem izidu. 
 
Naložbe v pridružene in skupaj obvladovane družbe (naložbe v druge družbe skupine 
TALUM) 
Naložbe v pridružene družbe so tiste, v katerih ima družba pomemben vpliv, praviloma se 
njen delež v takih družbah giblje med 20-50%. 
Naložbe v skupaj obvladovane družbe so tiste, v katerih družba skupaj z drugimi lastniki 
skupno obvladovanje delovanje take družbe in sicer na podlagi pogodbeno dogovorjene 
delitve obvladovanja. 
Naložbe v pridružene družbe in v skupaj obvladovane družbe se obračunavajo po kapitalski 
metodi (pod predpostavko pomembnega vpliva na poslovanje) in se pripoznajo po nabavni 
vrednosti. Nabavna vrednost naložbe vključuje stroške posla.  
Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo delež Skupine v dobičkih in izgubah in drugem 
vseobsegajočem donosu, skupaj obvladovanih podjetij, izračunan po opravljeni uskladitvi 
računovodskih usmeritev, od datuma ko se pomemben vpliv začne do datuma ko se konča. 
 
Neizpeljana finančna sredstva 
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila 
ter naložbe. 
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih 
tokov iz tega sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega 
sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva 
finančnega sredstva. 
 
Finančne naložbe 
Finančne naložbe v lastniške inštrumente so ob prvem pripoznanju izmerijo po pošteni 
vrednosti. Družba je naložbe razvrstila v skupino finančnih naložb po pošteni vrednosti prek 
drugega vseobsegajočega donosa. Kasnejše merjenje po pošteni vrednosti se pripozna v 
vseobsegajočem donosu oziroma v rezervi za pošteno vrednost v okviru kapitala. Ob 
odpravi pripoznanja se nabrani zneski rezerve za pošteno vrednost prenesejo v zadržane 
dobičke. Morebitni deleži v dobičku se evidentirajo med finančne prihodke.  
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Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, saj je razpon ocen utemeljene poštene 
vrednosti pomemben in je verjetnost različnih ocen težko presoditi, družba meri finančno 
sredstvo po nabavni vrednosti. 
 
Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi 
plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za 
zapadlosti večje od 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja. V tem primeru so 
razvrščena med dolgoročna sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega poslovanja 
izkazana med poslovnimi, finančnimi in drugimi terjatvami po odplačni vrednosti z 
upoštevanjem veljavne obrestne mere. 
 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev 
in druge kratkoročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali 
manj. Izkazani so po nabavni vrednosti. Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene 
med kratkoročne finančne obveznosti. 
Neizpeljane finančne obveznosti 
Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. 
Finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki 
se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo 
po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti. Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki 
zapade v plačilo prej kot v letu dni po datumu izkaza finančnega izida, je izkazan med 
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

 
Izpeljani finančni instrumenti 
To vrsto instrumentov uporabljamo za varovanje izpostavljenosti družbe pred tveganji 
(cenovnimi, obrestnimi in valutnimi). Skupina TALUM ima sklenjene terminske pogodbe 
(futures) za varovanje LME cene pri prodajnih pogodbah v naslednjih letih. Hkrati ima 
skupina TALUM sklenjene IRS (obrestna zamenjava) in CAP (obrestna kapica) instrumente 
za namen varovanja pred nihanji obrestne mere pri delu dolgoročnega dolga. 
Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, 
povezani s poslom, se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku.  
Izpeljani finančni instrument za varovanje borzne cen na LME po določenih prodajnih 
pogodbah so določeni kot instrument varovanja pred tveganjem v primeru izpostavljenosti 
spremenljivosti denarnih tokov, zato se spremembe v pošteni vrednosti izpeljanega 
finančnega instrumenta uspešnega dela varovanja pripozna v vseobsegajočem donosu 
obdobja. Sprememb poštene vrednosti izpeljanega finančnega instrumenta pri 
neuspešnem delu varovanja pa se pripozna neposredno v poslovnem izidu. V primeru, da 
instrument varovanja ne ustreza zahtevam glede učinkovitosti, se obračunavanje varovanja 
pred tveganjem, dobiček oziroma izguba, neposredno prizna v poslovnem izidu. Tudi v 
primeru izteka posla varovanja, se rezultat iz posameznega posla pripozna v poslovnem 
izidu. V poslovnem letu 2020 smo v drugem vseobsegajočem donosu pripoznali 2.698.633 
EUR. 

 
Zaloge 
Za vrednotenje zalog so bile v letu 2020 v skupini TALUM uporabljene naslednje metode: 

• zaloge osnovnih surovin, materialov in drobnega inventarja z življenjsko dobo do enega 
leta smo vrednotili po dejanskih nabavnih cenah in z neposrednimi odvisnimi stroški 
nabave. Zaloge porabljamo po metodi FIFO,  

• vrednost negibljivih zalog materiala, razen zalog rezervnih delov in vzdrževalnega 
materiala, ki ne izkazujejo gibanja več kot eno leto, se prevrednoti v višini 25 % njihove 
knjigovodske vrednosti. Materiali, katerih zaloge so starejše od dveh let, se 
prevrednotijo v višini 50 % njihove knjigovodske vrednosti. Materiali starejši od treh let, 
v višini 75 % ter starejši od štirih let, v višini 100 % njihove knjigovodske vrednosti. 
Zaloge rezervnih delov in materiala za vzdrževanje, ki se niso porabljale v zadnjih petih 
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letih, smo popravili v višini 69,64 %, kar je enako odstotku odpisa zgradb in opreme, za 
katero so ti rezervni deli in vzdrževalni material namenjeni,  

• zaloge nedokončane proizvodnje, polproizvodov in gotovih proizvodov smo vrednotili 
po planiranih oziroma stalnih cenah z odmiki na osnovi spremenljivih proizvajalnih 
stroškov. Odmike smo ob koncu leta prenesli v breme realiziranih odhodkov v 
sorazmernem delu s porabo. 
 

Sredstva namenjena za prodajo 
Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo so tista za katera se utemeljeno 
predvideva, da bo njihova vrednost poravnana, predvsem s prodajo v naslednjih 12 
mesecih, ne pa z nadaljnjo uporabo. Sredstvo in skupina sredstev namenjenih za prodajo 
se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in 
sicer po tisti, ki je manjša.  

 
Oslabitev sredstev  

 
Finančna sredstva  
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je 
razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.  
 
Oslabitev terjatev in danih posojil  
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali niso poravnane v rednem 
roku, družba izkazuje kot sporne in dvomljive.  
Skladno z izkušnjami iz obdobja od 2010 do 2019 in pričakovanji v letu 2021 glede 
unovčljivosti kratkoročnih in dolgoročnih terjatev, smo določili odstotke popravka oziroma 
zneske:  

• kratkoročne poslovne terjatve, katerih zapadlost je večja kot 60 dni, štejemo kot sporne 
in dvomljive in jih posebej izkažemo. Sporne in dvomljive terjatve popravimo v višini 
100 %, 

• med sporne in dvomljive terjatve vštevamo tudi vse obračunane obresti do kupcev 
blaga in proizvodov, razen obračunane obresti do družb v skupini, katerih 100-odstotni 
lastnik je TALUM, oziroma ima prevladujoč vpliv. Obračunanih obresti od a-vista 
sredstev ne smatramo za sporne terjatve. Vse terjatve iz naslova obračunanih obresti 
popravimo v višini 50 %, 

• za sporne in dvomljive terjatve smatramo tudi terjatve iz naslova kupnin za stanovanja, 
starejše kot leto dni. 

 
Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil posebej za vsako pomembno posojilo.  
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se 
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi 
denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v 
poslovnem izidu.  

 
Nefinančna sredstva  
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih 
nefinančnih sredstev z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki 
obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.  
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali 
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju 
vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo 
sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene 
časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa 
oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno 
skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno 
neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).  
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Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena 
knjigovodska vrednost presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v 
izkazu poslovnega izida.  
Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja 
ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba 
zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi 
nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do 
katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila 
ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila 
pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

 
Kapital 
Kapital je 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 so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo 
lastnikom.  
Celotni kapital sestavljajo vpisani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni 
čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz 
prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 

 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 
Skupina TALUM je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim 
pravilnikom zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi 
upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne 
obstajajo. 
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne 
nagrade, diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega 
tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih 
nagrad do upokojitve. Izračun z uporabo projicirane enote pripravi aktuar. Plačila za 
odpravnine ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 

 
Druge rezervacije 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka 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, 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 izkaza finančnega položaja. 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. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne 
pojavijo več v poslovnem izidu. 
V primeru da se predvidene obveznosti ne pojavijo se znesek oblikovanih rezervacij odpravi 
in izkaže med drugimi poslovnimi prihodki. 

 
Druga sredstva in obveznosti 
Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
(odloženi stroški in nezaračunani prihodki). 
Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
poslovnega izida. Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu, 
čeprav še niso bili zaračunani. 
Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
(vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki). 
Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že 
trenutno vplivajo na poslovni izid. 
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Odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili 
predvidene odhodke. Mednje uvrščamo tudi prejete državne podpore in s sredstvi povezane 
podpore. 

 
Prihodki iz pogodb s kupci 
Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega 
naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske 
popuste. Prihodki predstavljajo prenos proizvodov in storitev na kupca v znesku, ki odraža 
nadomestilo za katerega družba pričakuje, da je do njega upravičena, v zameno za te 
proizvode in storitve. 
Prodaja blaga se pripozna, ko družba stranki dostavi proizvode; stranka je proizvode sprejela, 
izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. 
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede 
na zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega 
dela celotnih storitev, ki se opravijo. 

 
Drugi prihodki 
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave rezervacij, 
prihodki od črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, odprave 
slabitev terjatev, prejete odškodnine in pogodbene kazni, subvencije, dotacije, regresi, 
premije in podobni prihodki. 
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga družba 
strogo dosledno in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v dobi koristnosti 
zadevnega sredstva (na drugi strani družba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med 
poslovnimi odhodki). 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, pozitivne tečajne razlike nastale 
pri financiranju in naložbenju in dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

 
Odhodki 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti 
zalog, proizvodov in nedokončane proizvodnje, oziroma ko je trgovsko blago prodano. 
Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje so ob 
svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki. 
V nabavni vrednosti prodanega blaga izkazujemo odhodke povezane s prodajo blaga, ko se 
stroški blaga ne zadržujejo v zalogah, ker gre za trgovsko dejavnost. 
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja pri 
ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki 
nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih 
poslovnih stroškov. 
V prvo podskupino spadajo stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter 
polproizvodov, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. V 
drugo skupino spadajo stroški pomožnega materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in 
opreme, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega leta dni, nadomestnih 
delov za servisiranje proizvodov po njihovi prodaji, pisarniškega materiala, strokovne 
literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani stroški kala, razsipa, okvar 
in loma. Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri 
nastajanju poslovnih učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, ki nimajo 
take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih 
stroškov. V prvo skupino spadajo stroški predvsem storitev pri izdelovanju proizvodov, v 
drugo pa predvsem prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih 
storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev 
(razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev. 
Stroški amortizacije so izvirni stroški, ki so povezani s strogo doslednim prenašanjem 
vrednosti amortizirljivih opredmetenih osnovnih sredstev, amortizirljivih neopredmetenih 
sredstev in naložbenih nepremičnin. 
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Med odpisi vrednosti so izkazane tudi oslabitve, odpisi in izgube pri prodaji neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter oslabitve oz. odpisi terjatev in zalog. 
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v bruto 
zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto 
zneskov. Ti stroški lahko neposredno bremenijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški 
neposrednega dela) ali pa imajo naravo posrednih stroškov in so zajeti v ustrezne namenske 
(funkcionalne) skupine posrednih stroškov. 
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi oblikovanjem rezervacij, koncesninami, izdatki 
za varstvo okolja in drugimi dajatvami. Med poslovnimi odhodki so izkazane tudi donacije. 
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne 
razlike nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, izgube zaradi oslabitve vrednosti 
finančnih sredstev in izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo 
v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo z 
uporabo metode efektivne obrestne mere. 
 
Obdavčitev  
Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek je 
izkazan v izkazu poslovnega izida.  
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi 
dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje 
postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, 
ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z 
uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega 
položaja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter 
njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se 
določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan izkaza finančnega 
položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev za davek 
realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.  
Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na 
razpolago obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja 
višino obračunanega davka od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik, 
neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov.  
Obveznost za odloženi davek predstavlja višino obračunanega davka od obdavčljivih začasnih 
razlik, ki jih bo morala družba v prihodnjih letih plačati državi. 

 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
Izkaz vseobsegajočega donosa zajema vse spremembe v kapitalu v tekočem obdobju, ki so 
nastale iz vseh transakcij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica transakcij z lastnikom. 
 
Izkaz denarnega toka 

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih 
ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po 
posredni metodi (različica II).  
 
A. Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 

računovodskem obdobju 
 

V tekočem poslovnem letu veljajo naslednji novi standardi, spremembe obstoječih 
standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal Upravni odbor za mednarodne računovodske 
standarde (UOMRS) ter sprejela EU: 

 

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev Bistven, ki jih je EU 
sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali 
pozneje), 
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• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU 
sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema 
enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 
2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po 
njem), 

 

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 
pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma 
referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 

 

• Spremembe MSRP 16 – Najemi – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s COVID-19, ki jih 
je EU sprejela 12. oktobra 2020 in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali 
pozneje, pri čemer je dovoljena predčasna uporaba,  

 

• Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje). 

 
Sprejetje sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni privedlo do pomembnih 
sprememb računovodskih izkazov skupine. 
 
Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal UOMRS in sprejela EU, 
vendar še niso v veljavi 
 
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je UOMRS izdal naslednjo spremembo 
obstoječega standarda, ki ga je sprejela EU in ki še ni stopil v veljavo: 
 

• MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe – podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9, 
ki jih je Evropska unija sprejela 16. decembra 2020, vendar še niso stopile v veljavo 
(datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje). 

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU 
še ni sprejela 
 
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je 
sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih 
standardov in sprememb obstoječih standardov:  
 

• MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela 
postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove 
končne verzije, 

 

• MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje), 

 

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Razvrščanje obveznosti na 
kratkoročne in dolgoročne (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali 
pozneje), 

 

• Spremembe MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva  – Dobički pred nameravano 
uporabo (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),  

 

• Spremembe MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva – Kočljive 
pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2022 ali pozneje), 
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• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Sklicevanja na konceptualni okvir s 
spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali 
pozneje), 

 

• Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v 
pridružena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med 
vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje 
spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka 
raziskovalnega projekta  v zvezi s kapitalsko metodo), 

 

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 
Pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 – Finančni instrumenti: Razkritja, MSRP 4 – 
Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 – Najemi – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. 
faza (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje), 

 

• Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z 
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (Spremembe MSRP 1, MSRP 9 in 
MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba 
MSRP 16 se nanaša samo na ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni 
naveden.). 

 
Skupina predvideva, da uvedbe teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v 
obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze skupine.  

 
Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in 
obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. 

 
Skupina ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi 
sredstvi ter obveznostmi v skladu z MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in 
merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja, če bi bila 
uporabljena na datum bilance stanja. 

 
3. Določanje poštene vrednosti 
Glede na računovodske usmeritve skupine TALUM in zahtevana razkritja je potrebno v 
številnih primerih določiti pošteno vrednost tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in 
obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma 
poročanja je skupina določila po metodah, opisanih v nadaljevanju. Potrebna dodatna 
pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti so navedena v 
razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti skupine TALUM. 

 
Neopredmetena sredstva  
Poštena vrednost neopredmetenih sredstev se določi kot sedanja vrednost ocenjenih 
prihodnjih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz njihove uporabe in 
morebitne prodaje.  

 
Naložbene nepremičnine 
Zunanji, neodvisni cenilec, ki ima priznano in ustrezno poklicno usposobljenost ter nedavne 
izkušnje pri razmeščanju in razvrščanju naložbenih nepremičnin, kakršne so predmet 
vrednotenja, vsakih pet let vrednoti portfelj naložb v skupini TALUM. Poštena vrednost 
temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina 
na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim 
prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, 
neprisiljeno in neodvisno. 
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Izpeljani instrumenti 
Poštena vrednost izpeljanih instrumentov je izkazana kot sedanja vrednost ocenjenih 
prihodnjih denarnih tokov, z upoštevanjem tržnih vrednosti enakovrednih, izpeljanih 
finančnih instrumentov na dan poročanja. 

 
Neizvedene finančne obveznosti  
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih 
izplačil glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri na datum poročanja. 

 
4. Neopredmetena sredstva  
 
V tabeli 18 prikazujemo neopredmetena sredstva 
 

Tabela 18: Neopredmetena sredstva, v EUR 

Postavka 
Dolgoročne 
premoženjs

ke pravice 

Druge 
dolgoročne akt. 

časovne razm. 
(emisijski kuponi) 

Dolgoročno 
odloženi 

str.razvijanja 

Dolgoročni 
odloženi stroški 

razvijanja v 
pridobivanju 

Neopredmetena 
sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

Nabavna vrednost              

Stanje 01. januar 2019 12.924.014 -188.972 0 854.458 0 14.356.923 

Prenos z investicij v teku 224.991 68.327 0 714.300 -1.007.618 0 

Nove nabave 0 247.090 0 0 1.007.618 1.254.708 

Poraba emisijskih kuponov 0 -688.543 0 0 0 -688.543 

Zmanjšanja med letom -64.399 0 0 0 0 -64.399 

Tečajne razlike  158 0 0 0 0 158 

Stanje 31. december 2019 13.084.764 -562.098 0 1.568.758 0 14.858.847 

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0 0 0 0 

Stanje 01. januar 2020 13.084.764 -562.098 0 1.568.758 0 14.858.847 

Prenos z investicij v teku 490.016 1.083.719 0 220.574 -1.794.309 0 

Nove nabave         1.794.309 1.794.309 

Poraba emisijskih kuponov   -306.475 0     -306.475 

Prenos iz pridobivanja in  
drugi prenosi -92.135 -68.327 1.703.162 -1.634.835   -92.135 

Tečajne razlike  -34.881         -34.881 

Stanje 31. december 2020 13.447.764 146.819 1.703.162 154.497 0 16.219.665 

              

Popravek vrednosti             

Stanje 01. januar 2019 11.876.765 0 0 0 0 11.876.765 

Amortizacija v letu 292.735 0 0 0 0 292.735 

Prevrednostenje osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 

Zmanjšanje med letom -64.074 0 0 0 0 -64.074 

Tečajne razlike  131 0 0 0 0 131 

Stanje 31. december 2019 12.105.557 0 0 0 0 12.105.557 

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0 0 0 0 

Stanje 01. januar 2019 12.105.557 0 0 0 0 12.105.557 

Amortizacija v letu 467.001 0 16.270 0 0 483.271 

Zmanjšanje med letom -34.881 0 0 0 0 -34.881 

Tečajne razlike  4 0 0 0 0 4 

Stanje 31. december 2020 12.537.681 0 16.270 0 0 12.553.951 

Neodpisana vrednost                           
31.decembra 2019 979.207 -562.098 0 1.568.758 0 1.985.867 

Neodpisana vrednost  
 01. januar 2020 979.207 -562.098 0 1.568.758 0 1.985.867 

Neodpisana vrednost                                       
31. december 2020 910.083 146.819 1.686.892 154.497 0 2.898.291 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 
 



 

 SKUPINA TALUM 

75 

 

V poslovnem letu 2020 smo investirali 1.794.309 EUR (1.254.708 EUR v letu 2019) v 
neopredmetena sredstva. 

 

Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo nezapadle obveznosti za neopredmetena sredstva v višini 
3.248 EUR (41.921 v letu 2019).  

 

5. Opredmetena osnovna sredstva 
 

V poslovnem letu 2020 smo investirali 6.474.658 EUR (21.485.729 EUR v letu 2019) v 
opredmetena osnovna sredstva.  
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev izkazujemo opremo v finančnem najemu v 
neodpisani vrednosti 335.195 EUR (302.211 EUR v letu 2019). Znesek pogodbenih obvez, 
prevzetih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020, znaša 655.765 EUR 
(697.125 EUR v letu 2019).  
 
Zaradi najetja dolgoročnih in kratkoročnih kreditov pri poslovnih bankah so nepremičnine 
zastavljene kot zavarovanje kreditov. Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin 
znaša v letu 2020 22.887.430 EUR (24.890.052 EUR v letu 2019). Knjigovodska vrednost 
sestavljene opreme znaša 19.629.398 EUR (21.809.017 EUR v letu 2019).  
 
Na dan 31. 12. 2020 izkazujemo nezapadle obveznosti za pridobitev opredmetenih sredstev 
v višini 156.075 EUR (2.193.158 EUR v letu 2019). 
 
Iz Poslovodske ocene indikatorjev morebitne oslabljenosti proizvodnih sredstev s 
pomembno zmanjšanim obsegom poslovanja v poslovnem letu 2020, v lasti družbe Talum 
d.d., v skladu s SRS 17 (Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev) in MRS 36 (Oslabitev 
sredstev) za potrebe izdelave letnega poročila za poslovno leto 2020, izhaja, da indikatorji 
slabitve v proizvodni enoti Anode in proizvodni enoti Livarske zlitine ne obstajajo. Obstoj 
indikatorjev morebitne oslabljenosti je poslovodstvo presojalo na podlagi notranjih in 
zunanjih dejavnikov, ki lahko nakazujejo na oslabljenost sredstev. Program Livarskih zlitin 
smo zaradi povečanega povpraševanja ter ugodnih razmer na trgu ponovno zagnali v marcu 
2021, v proizvodni enoti Anode pa smo proste proizvodne zmogljivosti pri proizvodnji anod 
zapolnili s  prodajo storitev pečenja anod ter pečenja ogljikovih materialov za zunanji trg. 
 
Pri nepremičninah in opremi za 80 elektroliznih peči, ki so v času izdelave letnega poročila 
za leto 2020 še vedno začasno ustavljena poslovodstvo ugotavlja, da obstajajo indikatorji 
njihove morebitne oslabljenosti. Poslovodstvo družbe je ocenilo nadomestljivo vrednost 
teh sredstev in na podlagi cenitvenega elaborata o oceni njihove poštene vrednosti 
zmanjšane za stroške prodaje za namen računovodskega poročanja na dan 31.12.2020 
ocenilo, da nadomestljiva vrednost presega knjigovodsko vrednost sredstev. Slabitev 
začasno ustavljenih elektroliznih peči na dan 31.12.2020 ni potrebna. Cenitev za namen 
računovodskega poročanja je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti premičnin in 
nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo. 
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V tabeli 19 prikazujemo opredmetena osnovna sredstva. 
 

Tabela 19: Opredmetena osnovna sredstva, v EUR 

       Proizv. Pravica  Druge OS     

Postavka Zemljišča Zgradbe oprema 
do 

uporabe 
naprave v gradnji  Dolgoletni Skupaj 

      in stroji sredstev in oprema in izdelavi nasadi   

Nabavna vrednost                  

Stanje 1. januar 2019 3.974.827 77.454.101 168.973.128 1.072.281 8.247.723 22.861.204 568 282.583.832 

Prenos iz investicij v teku 0 3.129.298 21.070.423 0 523.007 -24.722.728 0 0 

Nove nabave 0 0 0 0 0 21.485.729 0 21.485.729 

Uskladitev - tečajne razlike 0 0 12.917 0 0 0 0 12.917 

Zmanjšanje med letom  -13.844 -938.976 -2.843.792 0 -279.659 0 -568 -4.076.839 

Stanje 31. december 2019 3.960.983 79.644.423 187.212.676 1.072.281 8.491.071 19.624.205 0 300.005.639 

Popravki po otvoritveni 
bilanci 

0 0 0   0 0 0 0 

Stanje 1. januar 2020 3.960.983 79.644.423 187.212.676 1.072.281 8.491.071 19.624.205 0 300.005.639 

Prenos iz investicij v teku 72.527 4.030.640 18.855.200 197.195 330.060 -23.485.622   0 

Nove nabave           6.474.658   6.474.658 

Uskladitev - tečajne razlike           96.908   96.908 

Zmanjšanje med letom  -4.120   -40.424   -118.524     -163.068 

Stanje 31. december 2020 4.029.390 83.675.063 206.027.452 1.269.476 8.702.607 2.710.149 0 306.414.137 

                  

Popravek vrednosti                 

Stanje 1. januar 2019 0 54.168.570 123.248.644 0 5.884.528 0 523 183.302.265 

Amortizacija v letu  0 1.936.930 9.803.984 0 457.910 0 1 12.198.825 

Prevrednotenje osnovnih 
sredstev 

0 0 0   0 0 0 0 

Prenos med kontu 0 0 0   0 0 0 0 

Amortizacija iz naslova 
poslovnih najemov 

0 0 0 227.151 0 0 0 227.151 

Zmanjšanje med letom  0 -872.170 -2.620.686 0 -277.156 0 -524 -3.770.536 

Uskladitev - tečajne razlike 0 -29 13.623 0 -5 0 0 13.589 

Stanje 31. december 2019 0 55.233.301 130.445.565 227.151 6.065.277 0 0 191.971.294 

Popravki po otvoritveni 
bilanci 

0 0 0   0 0 0 0 

Stanje 1. januar 2020 0 55.233.301 130.445.565 227.151 6.065.277 0 0 191.971.294 

Amortizacija v letu    2.058.826 11.308.030   360.060     13.726.916 

Amortizacija iz naslova 
poslovnih najemov 

      236.585       236.585 

Zmanjšanje med letom      -32.209   -2.999     -35.208 

Uskladitev - tečajne razlike   7           7 

Stanje 31. december 2020 0 57.292.134 141.721.386 463.736 6.422.338 0 0 205.899.594 

Neodpisana vrednost 1. 
januar 2019 

3.974.827 23.285.531 45.724.484 1.072.281 2.363.195 22.861.204 45 99.281.567 

Neodpisana vrednost 31. 
decembra 2019 

3.960.983 24.411.122 56.767.111 845.130 2.425.794 19.624.205 0 108.034.345 

Neodpisana vrednost 1. 
januar 2020 

3.960.983 24.411.122 56.767.111 845.130 2.425.794 19.624.205 0 108.034.345 

Neodpisana vrednost 31. 
december 2020 

4.029.390 26.382.929 64.306.066 805.740 2.280.269 2.710.149 0 100.514.543 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SKUPINA TALUM 

77 

 

6. Naložbene nepremičnine 
 

Stanje naložbenih nepremičnin na dan 31. 12. 2020 prikazujemo v tabeli 20. 
 

Tabela 20: Naložbene nepremičnine, v EU 

Postavka Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost        

Stanje 1. januar 2019 578.661 478.569 1.057.230 

Preknjižba 0 0 0 

Tečajne razlike 0 -1.072 -1.072 

Stanje 31. december 2019 578.661 477.497 1.056.158 

Popravki po otvoritveni bilanci     0 

Stanje 1. januar 2020 578.661 477.497 1.056.158 

Tečajne razlike 0 -4.383 -4.383 

Stanje 31. december 2020 578.661 473.114 1.051.775 

        

Popravek vrednosti       

Stanje 1. januar 2019 0 183.312 183.312 

Stanje 31. december 2019 0 183.312 183.312 

Stanje 1. januar 2020 0 183.312 183.312 

Stanje 31. december 2020 0 183.312 183.312 

Neodpisana vrednost 01. januar 2019 578.661 295.257 873.918 

Neodpisana vrednost 31. decembra 2019 578.661 294.185 872.846 

Neodpisana vrednost 1. januar 2020 578.661 294.185 872.846 

Neodpisana vrednost 31. december 2020 578.661 289.802 868.463 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin je 868.463 EUR (872.846 v letu 2019). 
 

Zadnja cenitev naložbenih nepremičnin je bila pripravljena po stanju na dan 31. 12. 2014. 
Poštena vrednost po cenitvi je znašala 1.298.726 EUR.  
 
Z naložbenimi nepremičninami smo v letu 2020 ustvarili 49.682 EUR (58.793 EUR v letu 
2019) prihodkov. Pri naložbenih nepremičninah v letu 2020 nismo ustvarili neposrednih 
odhodkov. 
 

7. Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročno dana posojila 
 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letih 2020 in 2019 prikazujemo v tabeli 21. 
 

Tabela 21: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in danih posojil, v EUR 

Postavka 31.12.2020 31.12.2019 

Stanje 1. januarja 6.901.064  6.205.532  

Povečanje (nove naložbe) 146.734 164.223 

Povečanje (uskladitev na pošteno vrednost)   508.027 

Povečanje (posojila)   294.000 

Pripis obresti     

Zmanjšanje (depozit NKBM)     

Prenos na kratkoročni del -93.292 -101.577 

Zmanjšanje naložb -286.411 -169.141 

Zmanjšanje (uskladitev na pošteno vrednost) -314.064   

Odprava popravkov 249.000  
Stanje 31. december 2020 6.603.031 6.901.064 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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Dolgoročna posojila se obrestujejo po obrestni meri od 0,8 % p.a. do 3 % p.a. Vsa dana 
posojila so zavarovana z menicami v vrednosti 740.563 EUR (833.722 EUR v letu 2019 ) in 
tudi vpisano hipoteko na nepremičnino v vrednosti 705.000 EUR (705.000 EUR v letu 2019).  
Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za zavarovanje kreditov. 
 
Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 in na dan 31. 12. 2019 prikazujemo 
v tabeli 22. 
 

Tabela 22: Stanje dolgoročnih finančnih naložb, v EUR 

Postavka 31.12.2020 31.12.2019 

 I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, RAZEN POSOJIL 5.948.671 6.153.411 

 - Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 

 - delnice in deleži v pridruženih družbah 918 918 

 - druge delnice in deleži 5.482.458 5.797.150 

 - druge dolgoročne finančne naložbe 465.295 355.343 

II. DOLGOROČNA POSOJILA 654.360 747.653 

 - Dolgoročna posojila drugim 654.360 747.653 

Skupaj 6.603.031 6.901.064 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Večino dolgoročnih finančnih naložb predstavlja naložba v Silkem d.o.o., katero 
vrednotimo po pošteni vrednosti.  
 

Tabela 23: Zapadlost dolgoročnih posojil, v EUR  
Postavka v EUR 

Odplačilo leta 2022 89.207 

Odplačilo leta 2023 78.874 

Odplačilo leta 2024 69.396 

Odplačilo leta 2025 65.084 

Odplačilo leta 2026 58.800 

Odplačila od 2027 do 2030 292.999 

Skupaj 654.360 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
8. Odloženi davki 

 

Razkritje osnov za izračun odloženih davkov je prikazano v tabeli 24. Pri postavki 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade je potrebno upoštevati, da je izkazana 
osnova samo 50 % oblikovanih rezervacij, saj je drugih 50 % davčno priznanih. 
 

Tabela 24: Razkritje osnove odloženih davkov v letu 2020 in 2019, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Ekološka sanacija osnovnih sredstev 2.052.129 2.037.144 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  2.239.180 1.968.569 

Rezervacije za tožbe 33.900 33.900 

Oblikovani popravki terjatev 1.165.841 1.219.148 

Skupaj 5.491.050 5.258.761 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Ta davek bomo lahko poračunali v naslednjih obdobjih v primerih: 

• vnovčitve ali odpisa terjatev in 

• porabe oziroma odprave dolgoročnih rezervacij. 
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V tabeli 25 prikazujemo gibanje terjatev za odloženi davek v letih 2020 in 2019, v EUR. 
 

Tabela 25: Gibanje terjatev za odložene davke  

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Začetno stanje 1. 1. 999.165 993.985 

1. Oblikovanje 121.776 131.309 

 - Odpravnine ob upokojitvi  + jubilejne nagrade 94.360 108.831 

 - Prevrednotenje OS - ekološka sanacija 2.847 7.262 

 - Oblikovani popravki terjatev 24.569 15.216 

 2. Zmanjšanja 77.640 126.129 

 - Izterjane odpisane terjatve 34.698 20.699 

 - Odpravnine ob upokojitvi  + jubilejne nagrade 42.942 105.430 

 - Ekološka sanacija osnovnih sredstev 0 0 

Stanje 31. december 2020 1.043.301 999.165 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 26 prikazujemo stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 
2019. 
 

Tabela 26: Stanje terjatev za odloženi davek, v EUR  

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Ekološka sanacija osnovnih sredstev 389.905 387.057 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 425.445 374.028 

Rezervacije za tožbe 6.441 6.441 

Oblikovani popravki terjatev 221.510 231.639 

Skupaj 1.043.301 999.165 
Vir podatkov: Računovodstvo.  

 
Družbe v skupini TALUM ne izkazujejo nobenih takšnih obdavčljivih začasnih razlik, ki bi se 
kazale v odloženih obveznostih za davek, to so zneski davka iz dobička, ki bi jih bilo treba 
poravnati v prihodnjih obdobjih.  

 

Nepripoznani odloženi davki iz naslova davčnih izgub so konec leta 2020 znašali 2.785.911 
EUR (2.684.467 EUR konec leta 2019), iz naslova olajšav za investiranje po 55.a členu 
ZDDPO-2 6.705.140 EUR (6.967.059 EUR konec leta 2019) in iz naslova olajšav za vlaganja 
v raziskave in razvoj 414.806 EUR (670.708 EUR konec leta 2019) ter iz naslova pripoznanih 
obveznosti iz varovanja cene aluminija na borzi v višini 519.528 EUR (0 EUR v letu 2019). 
 
9. Zaloge 

 

V letu 2020 smo ugotovili inventurne viške surovin, materiala in polproizvodov v višini 
274.955 EUR (58.542 EUR v letu 2019).  
 
V letu 2020 smo ugotovili za 33.167 EUR (93.012 EUR v letu 2019) mankov zalog surovin in 
proizvodov. V družbi TALUM smo ugotovili inventurne manke v višini 33.062 EUR (92.981 
EUR v letu 2019) in v družbi Vital v višini 105 EUR (31 EUR v letu 2019).  

 
V tabeli 27 prikazujemo stanje zalog v EUR na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019. 
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Tabela 27: Stanje zalog, v EUR 

Postavka Stanje na dan 
31. 12. 2020 

Stanje na dan 
31. 12. 2019 

Osnovni material 18.556.412 13.137.779 

Material na poti 1.295.134 1.829.318 

Ostali material 12.144.416 13.851.602 

Nedokončana proizvodnja 9.686.715 11.928.302 

Gotovi proizvodi 7.929.365 15.177.104 

Trgovsko blago 294.873 145.584 

Skupaj 49.906.915 56.069.689 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
 

Po stanju na dan 31. 12. 2020 imamo v skupini TALUM zastavljene zaloge pri bankah v 
skupni vrednosti 4.279.000 EUR (14.279.000 EUR v letu 2019). Zaloge gotovih proizvodov 
smo prevrednotili na čisto iztržljivo vrednost.  
 
Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti. 
 
10. Dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve 
 
V tabeli 28 prikazujemo stanje kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 31. 12. 2020 in 31. 
12. 2019. 
 

Tabela 28: Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev, v EUR 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

Domači kupci 4.559.573 2.489.394 

Tuji kupci 27.215.308 30.655.034 

Dani predujmi 1.059.994 259.112 

Terjatve za obresti 377 460 

Druge terjatve do države 3.282.641 3.989.841 

Druge terjatve 768.319 1.392.355 

Oblikovani popravki terjatev -1.067.573 -1.111.670 

Skupaj 35.818.639 37.674.526 

Vir  podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 29 prikazujemo oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev v 
letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 29: Oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev, v EUR 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

Stanje 1. januarja 1.111.670 1.130.792 

Izterjane odpisane terjatve -79.564 -84.025 

Dokončen odpis terjatev -4.674 -16.640 

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 40.141 81.543 

Stanje 31. december 2020 1.067.573 1.111.670 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V primerjavi z letom 2019 v računovodskih izkazih za leto 2020 nismo spreminjali računovodske 
metode za oblikovanje popravka terjatev. V skladu z MSRP 9 smo na podlagi historičnih 
podatkov analizirali stopnje odpisa ter na tej osnovi ocenili pričakovane kreditne izgube. Na 
podlagi analize smo ugotovili, da tako izračunan znesek popravkov ne odstopa pomembno od 
sprejete usmeritve, saj vse terjatve, ki so zapadle nad 60 dni, v celoti slabimo. 
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V tabeli 30 prikazujemo zapadlost kratkoročnih poslovnih terjatev v letu 2020. 
 

Tabela 30: Pregled zapadlosti kratkoročnih poslovnih terjatev, v EUR 

Postavka 
  Zapadlo   

 Nezapadlo   0 - 30   31 - 60   61 - 90   nad 90   Skupaj  

Kratkoročne terjatve - bruto 33.116.183 2.680.374 28.627 23.577 1.037.451 36.886.212 

 - Oblikovan popravek 
terjatev -6.545 0 0 -23.577 -1.037.451 -1.067.573 

Skupaj kratkoročne terjatve 33.109.638 2.680.374 28.627 0 0 35.818.639 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Del terjatev do kupcev v vrednosti 17.122.066 EUR (21.160.630 EUR v letu 2019) iz naslova 
prodaje doma in v tujini imamo zavarovanih. Zastavljene imamo terjatve pri bankah v 
skupni vrednosti 21.380.395 EUR (21.432.172 EUR v letu 2019). 

 

V tabeli 31 prikazujemo zapadlost dolgoročnih poslovnih terjatev. 
 

Tabela 31: Pregled zapadlosti dolgoročnih poslovnih terjatev, v EUR 

Postavka  v EUR 

Stanje na dan 31. 12. 2020 1.248.235 

Prenos na kratkoročni del - odplačilo  2021 -210.745 

Zmanjšanje 0 

Povečanje 0 

Popravek oz. diskontiranje bodočih denarnih tokov 10.924 

Stanje na dan 31. 12. 2020 1.048.414 

Zapadle leta 2022 506.543 

Zapadle leta 2023 208.282 

Zapadle leta 2024 156.926 

Zapadle leta 2025 111.349 

Zapadle leta 2026 -2028 65.314 
Vir podatkov: Računovodstvo, Finance. 

 
V tabeli 32 prikazujemo stanje dolgoročnih poslovnih terjatev na dan 31. 12. 2020 in 31. 
12. 2019. 
 

Tabela 32: Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev na dan 31. 12. 2020, v EUR 

Postavka 31.12.2020 31.12.2019 

Bruto terjatve 1.170.228 1.383.327 

-popravek terjatev -121.814 -135.092 

Skupaj 1.048.414 1.248.235 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

11. Kratkoročne finančne naložbe 
 

V tabeli 33 prikazujemo stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 
2019. 
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Tabela 33: Stanje kratkoročnih finančnih naložb, v EUR  

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.047.614 319.066 

 - izvedeni finančni inštrumenti 707.612 319.066 

2. Kratkoročna posojila 95.419 96.874 

 - kratkoročna posojila drugim družbam  95.419 96.874 

Skupaj 1.143.033 415.940 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Kratkoročna posojila nepovezanim družbam se obrestujejo v razponu od 1,7 % do 3 % p. a. 
 

Tabela 34: Popravek vrednosti kratkoročnih posojil, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Stanje 1. januarja -19.076 -19.076 

Stanje 31. december 2020 -19.076 -19.076 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 35 prikazujemo gibanje kratkoročnih finančnih naložb. 
 

Tabela 35: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb, v EUR. 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Stanje 1. januarja 415.940 2.177.771 

Nova posojila 13.264 15.181 

 - drugim družbam 13.264 15.181 

Odplačila posojil -106.740 -145.777 

 - drugim družbam -106.740 -145.777 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih naložb 92.021 101.577 

Druge kratkoročne finančne naložbe 728.548 -1.732.812 

Stanje 31. december 2020 1.143.033 415.940 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
12. Denarna sredstva 
 
V tabeli 36 prikazujemo stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019. 
 

Tabela 36: Stanje denarnih sredstev, v EUR 

Postavka 
Stanje                     

31. 12. 2020 
Stanje                     

31. 12. 2019 

Blagajna 2.857 7.211 

Transakcijski računi 224.928 953.272 

Akreditiv 1.101 297 

Skupaj 228.886 960.780 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
13. Druga kratkoročna sredstva  

 
V tabeli 37 prikazujemo stanje drugih kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 
2019. 
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Tabela 37: Stanje drugih kratkoročnih sredstev, v EU 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

Kratkoročno odloženi stroški  182.948 142.789 

Skupaj 182.948 142.789 

 Vir podatkov: Računovodstvo.   

 
14. Kapital 
 
Obvladujoča družba TALUM d.d. Kidričevo je registrirana pri Okrožnem sodišču na Ptuju 
pod registrsko številko 052/10047800, z osnovnim kapitalom v višini 22.974.218,85 EUR, ki 
je razdeljen na 5.509.405 kosovnih delnic. Vse delnice so navadne delnice. Knjigovodska 
vrednost delnice je 21,38 EUR. 
 
Čisti dobiček družbe na delnico znaša 0,01 EUR na delnico (čisti dobiček / tehtano število 
delnic 64.857 EUR / 5.509.405). 

 

Kapitalske rezerve v višini 90.588.687 EUR so nastale:  

• leta 1998 v višini 43.344.303 EUR pri konverziji terjatev družbe ELES iz naslova 
neplačane električne energije v kapital družbe TALUM, 

• leta 2002 v višini 14.926.135 EUR pri prehodu na nove SRS na podlagi odprave 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, 

• leta 2013 v višini 16.208.545 EUR pri povečanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala, 

• leta 2014 v višini 6.809.204 EUR pri povečanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala, 

• leta 2015 v višini 5.302.405 EUR pri povečanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala,  

• leta 2016 v višini 1.446.117 EUR pri povečanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala.  

• leta 2017 v višini 2.868.692 EUR pri povečanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala 

• leta 2018 v višini -316.714 EUR pri zmanjšanju osnovnega kapitala kot presežek 
emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom osnovnega kapitala 
 

V druge rezerve iz dobička, ki znašajo 8.699.007 EUR smo na osnovi skupščinskih sklepov 
prenesli v preteklih letih prenesene čiste dobičke. Te rezerve se bodo uporabile za namene 
v skladu z ZGD-1. V primeru preračuna poslovnega izida v skladu z rastjo življenjskih 
stroškov, bi poslovni izid za leto 2020 znašal 1.400.941 EUR (-1.515.469 EUR v letu 2019). 
 
Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic je enako 5.509.405 kosov. 
Osnovni kapital družbe TALUM, d.d., od 11. 05. 2018, ko je bila vpisana zadnja sprememba 
v sodnem registru, znaša 22.974.218,85 EUR in je razdeljen na 5.509.405 delnic. Družba 
ELES, d.o.o., ima delež v višini 86,25 %, Kapitalska družba v višini 3,98 %, družba TALUM B, 
d.d., v višini 4,56 % ter DUTB, d.d., v višini 5,21 %. 
 

Tabela 38: Kapitalska struktura v delnicah in lastniških deležih 

Postavka Število delnic Delež  Število delnic Delež  

  31. 12. 2020 v % 31. 12. 2019 v % 

ELES, d.o.o. 4.751.924 86,25 4.751.924 86,25 

Kapitalska družba, d.d. 219.459 3,98 219.459 3,98 

TALUM B, d.d. 251.189 4,56 251.189 4,56 

DUTB, d.d. 286.833 5,21 286.833 5,21 

Skupaj  5.509.405 100 5.509.405 100 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 
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15. Dolgoročne rezervacije 
 

Skupina TALUM ločeno izkazuje naslednje dolgoročne rezervacije za:  
 

• ekološko sanacijo, 

• odpravnine in jubilejne nagrade, 

• brezplačno pridobljena osnovna sredstva, 

• za zneske iz naslovov: 

− tožb za odškodnine zaradi delovnih nezgod in  

− drugih tožb, 

• rezervacije za emisijske kupone. 
 
 
V tabeli 39 prikazujemo gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2019. 
 

Tabela 39: Dolgoročne rezervacije, v EUR  

POSTAVKA 

Rezervacije 
za 

ekološko 
sanacijo 

Rezervacije 
za OS 

Rezerv. za 
emisijske 

kupone 
Rezerv. 

za tožbe 

Rezer. za 
odpravnine 
in jubilejne 

nagrade 

Dolgor. 
odloženi 
prihodki 

Drugi 
dolg. 

odlož. 
prih. Skupaj 

Stanje 31. decembra 2018 1.999.364 1.614.417 54.901 33.900 3.903.408 1.137.021 314.412 9.057.423 

Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 120.117 0 0 0 0 120.117 

Stanje 1. januarja 2019 
popravljeno 1.999.364 1.614.417 175.018 33.900 3.903.408 1.137.021 314.412 9.177.540 

Povečanja 38.220 0 0 0 660.849 1.190.892 0 1.889.961 

Zmanjšanja 0 -458.904 -15.003 0 -624.416 -1.106.244 -24.517 -2.229.084 

Stanje na dan 31. 12. 2019 2.037.584 1.155.513 160.015 33.900 3.939.841 1.221.669 289.895 8.838.417 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
 

V tabeli 40 prikazujemo gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2020. 
 

Tabela 40: Dolgoročne rezervacije, v EUR 

POSTAVKA 

Rezervacije 
za 

ekološko 
sanacijo 

Rezervacije 
za OS 

Rezerv. za 
emisijske 

kupone 
Rezerv. 

za tožbe 

Rezer. za 
odpravnine 
in jubilejne 

nagrade 

Dolgor. 
odloženi 
prihodki 

Drugi 
dolg. 

odlož. 
prih. Skupaj 

Stanje na dan 31. 12. 2019 2.037.144 1.155.953 160.015 33.900 3.939.841 1.221.669 289.895 8.838.417 

Stanje 1. januarja 2020 2.037.144 1.155.953 160.015 33.900 3.939.841 1.221.669 289.895 8.838.417 

Povečanja 14.985 0 0 0 548.139 1.214.193 0 1.777.317 

Zmanjšanja 0 -1.149.706 -13.196 0 0 -1.065.732 -23.017 -2.251.651 

Stanje na dan 31. 12. 2020 2.052.129 6.247 146.819 33.900 4.487.980 1.370.130 266.878 8.364.083 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Rezervacije za ekološko sanacijo se nanašajo na načrtovano odstranitev akumuliranega 
katodnega odpada, ki vsebuje nevarne snovi (10.915 ton), na sanacijo neposrednega okolja 
in infrastrukture (zamenjava zemljine, navoz gramoznega granulata) in na sanacijo 
odlagališča rdečega blata (dokončno prekritje lagune z dodatno plastjo jalovine). 
Rezervacije za ekološko sanacijo so izračunane na osnovi popisa predvidenih potrebnih del 
in pridobljenih ponudb (sanacija okolja in deponije rdečega blata) in na osnovi pridobljenih 
ponudb za prevzem katodnega odpada pri pooblaščenem prevzemniku. Stanje rezervacij 
za ekološko sanacijo na dan 31. 12. 2020 znaša 2.052.129 EUR (2.037.584 EUR v letu 2019). 

 

Skupina TALUM je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim 
pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi 
upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije v vrednosti 4.487.980 EUR 
(3.903.408 EUR v letu 2019). Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so 
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oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, 
diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega tako, da 
se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih 
nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera znaša 0,7 % letno.  

 

Aktuar je pripravil analizo občutljivosti na spremembah predpostavk, ki odstopajo od 
uporabljenih, v pozitivni oziroma negativni smeri. Na ta način je mogoče ugotoviti, kakšen 
vpliv imajo spremembe predpostavk na končni izračun. 
 

Tabela 41: Analiza občutljivosti 

Analiza občutljivosti za leto 2020 
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 196.036 -178.754 155.760 -50.209 

Rezervacije za jubilejne nagrade 315.745 -29.427 0 0 

Skupaj  511.781 -208.181 155.760 -50.209 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Na podlagi aktuarskega izračuna predvideni denarni tokovi za izplačilo jubilejnih nagrad in 
odpravnin v letu 2021 znašajo 70.874 EUR (72.930 EUR v letu 2020).  
 
Skupina TALUM je v preteklosti oblikovala rezervacije za viške osnovnih sredstev, ki se 
nanašajo predvsem na brezplačno pridobljena zemljišča. V letu 2020 smo rezervacije za 
zemljišča odpravili v dobro prihodkov. Drugi dolgoročno odloženi prihodki so se zmanjšali 
za 23.017 EUR (45.953 EUR v letu 2019), kar predstavlja obračunano amortizacijo osnovnih 
sredstev.  
 
V letu 2020 je bilo dodatno oblikovanih za 1.226.099 EUR (1.190.892 EUR v letu 2019) 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz odstopljenih sredstev iz naslova zaposlenih 
invalidov. Sredstva so bila oblikovana iz naslova oproščenih plačil prispevkov za vse 
zaposlene delavce na podlagi 68. in 74. člena ZZRZI in 56. člena ZIUOOPE.  
 
Na podlagi odprave dolgoročno odloženih prihodkov smo v letu 2020 oblikovali za 
1.145.853 EUR (1.172.841 EUR v letu 2019) drugih poslovnih prihodkov.  
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve za odstopljena sredstva so se črpala za:  

•  sofinanciranje bruto plač invalidov v vrednosti 1.068.478 EUR (1.063.931 EUR v letu 
2019),  

•  nabavo novih osnovnih sredstev, ki so namenjena izboljšanju pogojev dela invalidov, v 
vrednosti 157.934 EUR (63.485 EUR v letu 2019).  

 
16. Dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročni finančni viri so se v letu 2020 obrestovali po variabilnih in fiksnih obrestnih 
merah z obrestnim pribitkom v razponu med 1,25 % in 2,15 % p.a. Trend padanja obrestnih 
pribitkov se je v letu 2020 ustavil. 
 
V tabelah v nadaljevanju razkrivamo dolgoročne obveznosti z ločenim prikazom 
dolgoročnih finančnih obveznosti in dolgoročnih poslovnih obveznosti. 
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V tabeli 42 prikazujemo gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2020. 
 

Tabela 42: prikazujemo gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2019.  

Postavka 
Glavnica dolga 

1.januarja Nova v letu 
Prenos na 
kratk.del 

Glavnica dolga 
31.decembra 

Del, ki zapade 
v l. 2020 Dolgoročni del  

Banke v državi 21.956.326 8.511.260 0 30.467.586 5.949.325 24.518.261 

Drugi posojilodajalci  153.582 0 0 153.582 36.137 117.445 

Najemi 189.251 608.774 -8.439 789.586 92.461 697.125 

Skupaj dolgoročno 
dobljena posojila 22.299.159 9.120.034 -8.439 31.410.754 6.077.923 25.332.831 

 Vir podatkov: Računovodstvo, Finance. 

 
V tabeli 43 prikazujemo gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2020.  

 

Tabela 43: Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti, v EUR 

Postavka 

Glavnica 
dolga 

1.januarja 
Nova v 

letu Prenos 
Prenos na 
kratk.del 

Glavnica dolga 
31.decembra 

Del, ki zapade 
v l. 2021 

Dolgoročni 
del  

Banke v državi 24.518.261 0 4.272.922  28.791.183 5.125.711 23.665.472 

Drugi posojilodajalci  117.445 70.349 0 -14.070 173.724 50.207 123.517 

Najemi 697.125 197.195 -238.553  655.767 340.034 315.733 

Skupaj dolgoročno 
dobljena posojila 25.332.831 267.544 4.034.369 -14.070 29.620.674 5.515.952 24.104.722 

 Vir podatkov: Računovodstvo, Finance. 

 

V tabeli 44 prikazujemo stanje dolgoročnih poslovnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 in 31. 
12. 2019. 
 

Tabela 44: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti, v EUR 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

    - dolgoročne finančne obveznosti do bank in drugih posojilodajalcev 23.746.781 24.635.706 

    - druge dolgoročne finančne obveznosti 357.941 697.125 

Skupaj 24.104.722 25.332.831 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 45 prikazujemo zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti po letih. 
 

Tabela 45: Zapadlost dolgoročnih finančnih obveznosti, v EUR  

Postavka v EUR 

Zapadle leta 2022                                6.141.316    

Zapadle leta 2023                                7.954.789    

Zapadle leta 2024                                2.594.862    

Zapadle leta 2025                                1.298.714    

Zapadle leta 2026                                1.286.163    

Zapadle leta 2027                                1.286.163    

Zapadle leta 2028-35                                3.542.715    

Skupaj                              24.104.722    

 Vir podatkov: Finance, računovodstvo. 
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Oblike zavarovanja pri posameznih dolgoročnih finančnih obveznostih se razlikujejo.  
 

Del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank je zavarovan z 
 vpisom maksimalne hipoteke, del je zavarovan z zastavo predmeta financiranja, del z 
zastavo zalog in terjatev in del je zavarovan tudi z dodatnim poroštvom odvisnih družb. 
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova leasing pogodb so zavarovane z menicami. 
 
17. Kratkoročne poslovne obveznosti 
 
V tabeli 46 prikazujemo stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 in 
31. 12. 2019. 

 

Tabela 46: Stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti, v EUR 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

Domači dobavitelji  8.256.237 10.941.508 

Tuji dobavitelji 17.284.125 24.649.479 

Nefakturirano 230 138 

Prejeti predujmi 499.598 276.869 

Obveznosti za davke in prispevke 595.535 570.508 

Obveznosti do zaposlenih 3.860.840 3.971.840 

Ostale kratkoročne obveznosti 1.276.359 609.244 

Skupaj 31.772.924 41.019.586 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Skupina TALUM na dan 31. 12. 2020 nima neporavnanih zapadlih obveznosti. 
 

Tabela 47: Pregled zapadlosti kratkoročnih poslovnih obveznosti, v EUR 

  Zapadle    Zapadlo  bo  v dneh   

Postavka obveznosti 0 - 15 16 - 30 31 - 45 več kot 45 Skupaj 

Domači dobavitelji  0  2.378.287 3.061.870 1.922.519 893.561 8.256.237 

Tuji dobavitelji 0   1.574.210 3.778.147 6.798.898 5.132.870 17.284.125 

Nefakturirano 0   230 0 0 0 230 

Prejeti predujmi 0   499.598 0 0 0 499.598 

Obveznosti za davke in prispevke 0   595.535 0 0 0 595.535 

Obveznosti do zaposlenih 0   3.860.840 0 0 0 3.860.840 

Ostale kratkoročne obveznosti 0   1.276.359 0 0 0 1.276.359 

Skupaj 0   10.185.059 6.840.017 8.721.417 6.026.431 31.772.924 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 
 

Z bančnimi garancijami imamo zavarovane kratkoročne poslovne obveznosti v vrednosti 
955.000 EUR (3.697.108 EUR v letu 2019). 
 
18. Kratkoročne finančne obveznosti 

 

V tabeli 48 prikazujemo stanje kratkoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 in 31. 
12. 2019. 

 

Tabela 48: Stanje kratkoročnih finančnih obveznosti, v EUR 

Postavka 
Stanje                     

31. 12. 2020 
Stanje                     

31. 12. 2019 

 - kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti 5.125.711 5.949.325 

 - kratkoročne finančne obveznosti do bank 3.704.905 67.657 

 - druge kratkoročne finančne obveznosti 3.796.193 5.097.892 

Skupaj 12.626.809 11.114.874 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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Pri obrestnih merah za kratkoročne prejete kredite smo zaznali pritisk v smeri poviševanja 
obrestnih mer. Kljub temu so se obrestne mere gibale v enakih okvirjih kot leto poprej, 
torej med 0,59 % p.a. in 1,4 % p.a. 
 
19. Druge kratkoročne obveznosti 

 

V tabeli 49 prikazujemo stanje drugih kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2020, 31. 12. 
2019 in 31.12.2018. 
 

Tabela 49: Stanje drugih kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2019, 1.1.2019 in 31.12.2018, v EUR  

Postavka 
Stanje                     

31. 12. 2019 
Stanje 1.1.2019 

popravljeno 
Popravek 

napake 
Stanje                     

31. 12. 2018 

Vnaprej vračunani stroški 2.680.607 2.534.210 2.004.614 529.596 

Kratkoročno odloženi prihodki 2.555.278 1.768.361   1.768.361 

Skupaj 5.235.885 4.302.571 2.004.614 2.297.957 

 
Tabela 50: Stanje drugih kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2020 in 31.12.2019, v EUR 

Postavka Stanje                     
31. 12. 2020 

Stanje                     
31. 12. 2019 

Vnaprej vračunani stroški 2.235.440 2.680.607 

Kratkoročno odloženi prihodki 803.864 2.555.278 

Skupaj 3.039.304 5.235.885 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na razmejevanje poslovnih dogodkov s področja 
prodaje med letoma 2020 in 2021 v skladu z mednarodnimi dogovorjenimi paritetami 
dobav. 
 
20. Prihodki od prodaje 
 
V tabeli 51 prikazujemo ustvarjene prihodke od prodaje po posameznih proizvodnih 
programih v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 51: Ustvarjeni prihodki od prodaje, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Drogovi 98.552.409 113.379.595 

Široki trak 0 1.969 

Livarske zlitine 25.188.761 56.012.301 

Rondelice 80.966.179 84.970.469 

Izparilniki 3.359.741 3.047.053 

Ulitki 34.025.567 33.336.318 

Al žlindra 2.773.792 4.121.625 

Al ostružki 511.667 61.769 

Ogljikovi materiali 331.685 354.875 

Prihodki od prodaje trg. blaga in materiala 2.558.613 7.174.024 

Ostali prihodki 13.251.552 14.544.258 

Skupaj konsolidirani prihodki 261.519.966 317.004.256 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V letu 2020 je skupina TALUM ustvarila 88 % prihodkov od prodaje na tujih trgih in 12 % na 
domačem trgu. V skladu z 12. točko 69. člena ZGD-1 ne razkrivamo podrobnejših podatkov 
o poslovnem izidu posameznega proizvodnega programa, saj bi to lahko škodilo družbi. 
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21. Drugi poslovni prihodki 
 
V tabeli 52 prikazujemo ustvarjene druge poslovne prihodke v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 52: Drugi poslovni prihodki, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Dobički od prodaje osnovnih sredstev 105.711 268.035 

Prihodki RC Simit 2.872.784 1.075.464 

Odprava rezervacij 91.073 582.486 

Poslovni prihodki - zemljišča 1.149.706 458.307 

Prihodki od odstopljenih sredstev  1.145.853 1.172.841 

Izterjane odpisane terjatve 79.564 64.145 

Prihodki iz naslova krepitev razvojnih projektov 214.539 276.706 

Prejete odškodnine s strani zavarovalnic 77.844 185.485 

Brezplačni prejem emisijskih kuponov 173.032 178.167 

Prihodki od prodaje in porabe nekurantnih zalog 0 148.937 

Prihodki od subvencij covid-19 4.502.483 0 

Ostali poslovni prihodki 198.954 52.044 

Skupaj konsolidirani prihodki 10.611.543 4.462.617 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Tabela 53: Prihodki od subvencij covid-19, v EUR  

Postavka 

Prihodki 
čakanja na 

delo 

Prihodki 
neplačani 
prispevki 

Prihodki 
skrajšan 

delovni čas 

Prihodki 
ostalo  covid-

19 Skupaj 

Talum d.d. 1.949.571 1.590.168 252.862 221.480 4.014.081 

Vital d.o.o. 79.692 47.501 0 65.536 192.729 

Ekotal d.o.o. 83.042 116 5.071 16.200 104.429 

Ekotal PRO d.o.o. 0 2.535 0 1.026 3.561 

Talum Izparilniki d.o.o. 45.128 86 9.163 16.741 71.118 

Vargas Al d.o.o. 0 4 0 35.145 35.149 

Talum Inštitut d.o.o. 32.552 40.329 0 8.535 81.416 

Skupaj 2.189.985 1.680.739 267.096 364.663 4.502.483 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
22. Finančni prihodki 
 
V tabeli 54 prikazujemo finančne prihodke v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 54: Finančni prihodki, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

1. Finančni prihodki iz deležev 293.167 313.379 

 - finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 293.167 312.634 

 - finančni prihodki iz drugih naložb 0 745 

2. Finančni prihodki od danih posojil 31.433 46.733 

 - finančni prihodki iz posojil, danih drugim 31.433 46.733 

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.526.769 3.311.687 

 - finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.758.841 2.287.928 

 - finančni prihodki iz naslova tečajnih razlik 767.928 1.023.759 

Skupaj 3.851.369 3.671.799 

Vir podatkov: Računovodstvo. 
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V okviru finančnih prihodkov predstavljajo največji delež prihodki izvedenih finančnih 
inštrumentov. Iz naslova zavarovanja tveganja spremembe cen (terminske pogodbe – 
futures) je v okviru finančnih prihodkov izkazanih 2.749.455 EUR (2.233.205 EUR v letu 
2019).  
 
23. Stroški materiala 
 
V tabeli 55 prikazujemo stroške materiala v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 55: Stroški materiala, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Stroški materiala 139.177.166 180.863.628 

Stroški energije 48.172.614 54.108.690 

Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 5.622.260 6.250.799 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.922.814 2.091.650 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega materiala 87 30.267 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 79.916 130.322 

Drugi stroški materiala 403.849 517.696 

Skupaj  195.378.706 243.993.052 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
24. Stroški storitev 
 
V tabeli 56 prikazujemo stroške storitev v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 56: Stroški storitev, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Stroški storitev pri izdelavi proiz. 3.315.444 2.922.844 

Stroški prevoznih storitev 2.975.802 3.484.765 

Stroški storitev vzdrževanja 2.029.107 3.062.725 

Najemnine 307.834 284.235 

Povračila stroškov v zvezi z delom 119.340 381.583 

Stroški plač. prometa in zavarovanja 888.808 1.052.941 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 640.616 689.209 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 464.340 946.285 

         - od tega sponzorstvo 311.509 563.914 

Stroški storitev fizičnih oseb 246.309 407.768 

Stroški drugih storitev 1.249.428 1.323.989 

Skupaj  12.237.028 14.556.344 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
  



 

 SKUPINA TALUM 

91 

 

25. Stroški dela 
 
V tabeli 57 prikazujemo stroške dela v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 57: Stroški dela, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Stroški plač 30.651.608 32.306.263 

Stroški socialnih zavarovanj 2.279.016 2.410.501 

Stroški pokojninskih zavarovanj 3.696.247 4.698.518 

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 519.185 1.017.960 

Drugi stroški dela 3.328.669 3.153.546 

   od tega krizni dodatek 1.043.412   

Skupaj 40.474.725 43.586.788 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

V drugih stroških dela izkazujemo stroške neizkoriščenih dopustov in neizkoriščenih ur. 
 
26. Amortizacija 

 

V tabeli 58 prikazujemo stroške amortizacije. 
 

Tabela 58: Stroški amortizacije, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 483.271 292.734 

Amortizacija zgradb 2.051.898 1.931.366 

Amortizacija bioloških sredstev 0 1 

Amortizacija opreme 11.587.510 10.175.209 

Amortizacija drobnega inventarja 324.093 319.404 

Skupaj 14.446.772 12.718.714 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Tabela 59: Uporabljene letne stopnje amortizacije v letu 2020, v odstotkih 

Osnovno sredstvo Najvišja   Najnižja 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 50,00  10,00 

Gradbeni objekti vključno z naložbenimi nepremičninami 6,00   2,00 

Proizvodna oprema 25,00   5,00 

Računalniška oprema 50,00   15,00 

Motorna vozila 25,00   12,50 

Druga oprema in drobni inventar 100,00   10,00 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

27. Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih in osnovnih sredstvih  
 

V tabeli 60 prikazujemo prevrednotevalne poslovne odhodke pri obratnih in osnovnih 
sredstvih v letih 2020 in 2019. 
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Tabela 60: Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih in osnovnih sredstvih, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Popravek spornih terjatev do kupcev 40.141 81.234 

Odpis terjatev do kupcev 19.549 0 

Odpis inventurnih mankov 29.620 7.738 

Prevrednotovanje zalog materiala 341.791 25.496 

Prevrednotovalni poslovni odhodki osnovnih sredstev 1.867 163.278 

Drugi poslovni odhodki 12.382 10.516 

Skupaj  445.350 288.262 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

28. Drugi poslovni odhodki 
 

V tabeli 61 prikazujemo druge poslovne odhodke v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 61: Drugi poslovni odhodki, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Dajatve za stavbno zemljišče in dajatve na premoženje  357.721 352.478 

Dajatve za ekologijo in varstvo okolja 340.266 408.692 

Stroški trošarin 52.585 62.321 

Dajatve za obnovljive vire energije 637.692 1.217.376 

Stroški štipendij 53.337 130.281 

Drugi poslovni odhodki 44.671 80.769 

Dane donacije 36.356 182.239 

Skupaj konsolidirani odhodki 1.522.628 2.434.156 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 62 prikazujemo pregled sponzorstev in donacij brez donacij sindikata v letih 2017  
2020. 
 

Tabela 62: Pregled sponzorstev in donacij brez donacij sindikata, v EUR 

Prejemnik 2020 2019 2018 2017 

Nogometni klub Aluminij Kidričevo 250.000 450.000 320.000 216.000 

Društvo za glasbeno umetnost Arsana Ptuj 12.000 15.000 28.000 15.000 

Društvo pihalni orkester Kidričevo 10.000 19.888 16.563 30.000 

PGD Talum Kidričevo 8.000 12.000 12.000 25.000 

Rokometni klub Drava Ptuj 11.000 14.000 10.000 11.000 

Aeroklub Ptuj 10.000 15.000 15.000 15.000 

KD MPZ Talum 4.800 13.211 11.650 6.000 

Beletrina, zavod za založniško dejavnost 4.127 2.459 4.410 0 

Boksarska zveza Slovenije 3.000 0 0 0 

Atletska zveza Slovenije 3.000 10.000 10.000 10.000 

Ostalo sponzorstvo in donatorstvo 31.938 194.595 178.839 308.784 

Skupaj 347.865 746.153 606.461 636.784 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Pregled sponzorstev in donatorstev predstavljajo dane donacije iz tebele številka 61 (drugi 
poslovni odhodki) in stroški sponzorstev iz tabele 53  (stroški storitev).  
 
29. Finančni odhodki 
Finančni odhodki so odhodki od financiranja in odhodki od naložbenja. Prve sestavljajo 
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih 
finančnih odhodkov. 
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V tabeli 63 prikazujemo finančne odhodke v letih 2020 in 2019. 
 

Tabela 63: Finančni odhodki, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 
Indeks 

real./plan 

1. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 1.000 7.186 14 

 - finančni odhodki iz  oslabitev drugih družb 1.000 7.186 14 

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 687.057 777.462 88 

 - finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 556.724 574.353 97 

 - finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 130.333 203.109 64 

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.923.912 3.049.156 96 

 - finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 2.175 47.760 - 

 - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 34.646 44.265 78 

 - finančni odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov 1.688.550 1.957.418 86 

 - finančni odhodki iz tečajnih razlik 1.198.541 999.713 120 

Skupaj 3.611.969 3.833.804 94 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Večino finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti predstavljajo odhodki iz varovanja cene 
na terminskem trgu v višini 1.688.550 EUR (1.957.418 EUR v letu 2019).  
 
30. Devizni tečaji 
 

Vse kratkoročne, dolgoročne obveznosti ter terjatve, izražene v tujih valutah, smo 
ovrednotili po ekvivalentnem tečaju ECB na dan 31. 12. 2020, ki je znašal za:  

1 EUR 7,5519 HRK 

1 EUR 1,2271 USD 

1 EUR 1,0802 CHF 

1 EUR 117,53 RSD 

1 EUR 1,9558 BAM. 

   
Izvirne računovodske izkaze za odvisno družbo TALUM DOO Šabac smo vrednotili: 

- po srednjem tečaju na dan 31. 12. 2020 smo preračunali bilanco stanja, 
- po povprečnem tečaju v letu 2020 1 EUR = 117,71 RSD smo preračunali izkaz 

poslovnega izida. 
 
Izvirne računovodske izkaze za odvisno družbo TALUM Bijelina smo vrednotili po srednjem 
tečaju ECB, ki je za celo leto 2020 enak, to je 1 EUR = 1,9558 BAM. 
 
Izvirne računovodske izkaze za odvisno družbo RELAX-AL, Zagreb smo vrednotili:  

- po srednjem tečaju na dan 31. 12. 2020 smo preračunali bilanco stanja, 
po povprečnem tečaju v letu 2020 1 EUR = 7,5384 HRK smo preračunali izkaz 
poslovnega izida 

 
31. Odnosi s povezanimi družbami 

  

V tabeli 64 prikazujemo naložbe in kapital družb skupine TALUM, v EUR. 
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Tabela 64: Naložbe in kapital družb skupine TALUM, v EUR 

Naložbe Znesek  Kapital Znesek 

Talum Izparilniki d.o.o. 56.506  Talum Izparilniki d.o.o. 616.512 

Talum Servis in inženiring d.o.o. 498.000  Talum Servis in inženiring d.o.o. 547.800 

Talum Inštitut d.o.o. 63.000  Talum Inštitut d.o.o. 38.268 

Vital d.o.o. 214.292  Vital d.o.o. 203.274 

Ekotal d.o.o. 68.213  Ekotal d.o.o. 162.415 

Ekotal PRO d.o.o. 7.500  Ekotal PRO d.o.o. 6.607 

Vargas-al d.o.o. 316.615  Vargas-al d.o.o. 622.519 

Kreativni aluminij d.o.o. 68.000  Kreativni aluminij d.o.o. 73.786 

Talum Šabac DOO 490.154  Talum Šabac DOO 528.071 

Talum Bijelina 929  Talum Bijelina 400.699 

Relax-al    Relax-al 286.154 

Skupaj 1.783.209  Skupaj 3.486.105 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V 4. odstavku 64. člena Zakona o gospodarskih družbah je določeno, da če zakonske in 
kapitalske rezerve skupaj ne dosegajo deleža osnovnega kapitala v višini 10 % in družba v 
poslovnem letu izkaže čisti dobiček, mora pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto v 
zakonske rezerve odvesti 5 % zneska čistega dobička, zmanjšanega za znesek, ki je bil 
uporabljen za kritje morebitne prenesene izgube, dokler zakonske rezerve in kapitalske 
rezerve ne dosežejo 10 % deleža osnovnega kapitala. Podjetja v skupini TALUM so 
oblikovala zakonske rezerve.  
 
Invalidska podjetja morajo po 57. členu Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (ZZRZI) najmanj 80 % dobička poslovnega leta nameniti za povečanje zakonskih 
rezerv ali ga porabiti za enak namen kakor finančna sredstva iz naslova oprostitev in olajšav 
iz 61. člena tega zakona. Status invalidskega podjetja v skupini TALUM imajo družba Vargas-
Al, družba Ekotal in družba TALUM Izparilniki. 
 
V tabeli 65 prikazujemo kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne poslovne obveznosti, 
v EUR. 

Tabela 65: Kratkoročne poslovne terjatve s kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi, v EUR 

Terjatve Znesek  Obveznosti Znesek 

Talum d.d. 1.163.680  Talum d.d. 471.317 

Talum Izparilniki d.o.o. 66.385  Talum Izparilniki d.o.o. 144.482 

Talum Servis in inženiring d.o.o. 0  Talum Servis in inženiring d.o.o. 4.392 

Talum Inštitut d.o.o. 80.695  Talum Inštitut d.o.o. 65.427 

Vital d.o.o. 106.303  Vital d.o.o. 11.847 

Ekotal d.o.o. 163.171  Ekotal d.o.o. 40.465 

Ekotal PRO d.o.o. 27.730  Ekotal PRO d.o.o. 827 

Vargas-al d.o.o. 77.091  Vargas-al d.o.o. 21.674 

Kreativni aluminij d.o.o. 0  Kreativni aluminij d.o.o. 611 

Talum Šabac DOO 0  Talum Šabac DOO 655.608 

Talum Bijelina 0  Talum Bijelina 268.405 

Relax-al 0  Relax-al 0 

Skupaj 1.685.055  Skupaj 1.685.055 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli 66 prikazujemo pobotanje kratkoročnih finančnih naložb s kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi. 

 

http://www.findinfo.si/Zakoni/Besedilo.aspx?SOPI=Z06707AC&Datum=2015-08-08%2000:00:00#C64
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Tabela 66: Kratkoročne finančne naložbe s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi, v EUR 

Terjatve Znesek  Obveznosti Znesek 

Talum d.d. 697.635  Talum d.d. 2.866.159 

Talum Izparilniki d.o.o. 1.227.753  Talum Izparilniki d.o.o. 0 

Talum Servis in inženiring d.o.o. 539.996  Talum Servis in inženiring d.o.o. 0 

Talum Inštitut d.o.o. 151.081  Talum Inštitut d.o.o. 0 

Vital d.o.o. 0  Vital d.o.o. 567.684 

Ekotal d.o.o. 0  Ekotal d.o.o. 129.950 

Ekotal PRO d.o.o. 10.158  Ekotal PRO d.o.o. 2 

Vargas-al d.o.o. 863.234  Vargas-al d.o.o. 0 

Kreativni aluminij d.o.o. 73.938  Kreativni aluminij d.o.o. 0 

Talum Šabac DOO 0  Talum Šabac DOO 0 

Talum Bijelina 0  Talum Bijelina 0 

Relax-al 0  Relax-al 0 

Skupaj 3.563.795  Skupaj 3.563.795 

 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Pri uskupinjevanju kratkoročnih finančnih naložb s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi 
ni prišlo do razlike. 
 
V tabeli 67 prikazujemo pobotanje poslovnih prihodkov s poslovnimi odhodki. 
 

Tabela 67: Poslovni prihodki s poslovnimi odhodki, v EUR 

Poslovni prihodki z DDV Znesek  Poslovni odhodki z DDV Znesek 

Talum d.d. 2.382.887  Talum d.d. 8.531.415 

Talum Izparilniki d.o.o. 1.905.694  Talum Izparilniki d.o.o. 1.496.329 

Talum Servis in inženiring d.o.o. 0  Talum Servis in inženiring d.o.o. 3.600 

Talum Inštitut d.o.o. 1.029.640  Talum Inštitut d.o.o. 669.400 

Vital d.o.o. 1.076.275  Vital d.o.o. 132.878 

Ekotal d.o.o. 792.070  Ekotal d.o.o. 244.532 

Ekotal PRO d.o.o. 117.715  Ekotal PRO d.o.o. 5.194 

Vargas-al d.o.o. 621.688  Vargas-al d.o.o. 208.802 

Kreativni aluminij d.o.o. 0  Kreativni aluminij d.o.o. 500 

Talum Šabac DOO 861.414  Talum Šabac DOO 0 

Talum Bijelina 2.505.267  Talum Bijelina 0 

Relax-al 0  Relax-al 0 

Skupaj 11.292.650  Skupaj 11.292.650 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Pri uskupinjevanju poslovnih prihodkov s poslovnimi odhodki ni prišlo do razlike. 
 
V tabeli 68 prikazujemo pobotanje finančnih prihodkov s finančnimi odhodki. 
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Tabela 68: Finančni prihodki s finančnimi odhodki, v EUR 

Finančni prihodki  Znesek   Finančni odhodki  Znesek 

Talum d.d. 7.079   Talum d.d. 27.564 

Talum Izparilniki d.o.o. 11.045   Talum Izparilniki d.o.o. 0 

Talum Servis in inženiring d.o.o. 5.371   Talum Servis in inženiring d.o.o. 0 

Talum Inštitut d.o.o. 791   Talum Inštitut d.o.o. 4 

Vital d.o.o. 0   Vital d.o.o. 5.223 

Ekotal d.o.o. 0   Ekotal d.o.o. 1.843 

Ekotal PRO d.o.o. 41   Ekotal PRO d.o.o. 10 

Vargas-al d.o.o. 9.585   Vargas-al d.o.o. 0 

Kreativni aluminij d.o.o. 732   Kreativni aluminij d.o.o. 0 

Talum Šabac DOO 0   Talum Šabac DOO 0 

Talum Bijelina 0   Talum Bijelina 0 

Relax-al 0   Relax-al 0 

Skupaj 34.644   Skupaj 34.644 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

Pri uskupinjevanju finančnih prihodkov s finančnimi odhodki ni prišlo do razlike.  
 

2.2.1 Pojasnilo iz 545. člena ZGD-1 

 

Obvladujoča družba ELES, d.o.o., Ljubljana, sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, v 
katere vključuje tudi računovodske izkaze družbe TALUM. 
 
Obvladujoča družba ELES, d.o.o., Ljubljana je družbi TALUM v letu 2020 zaračunala 
2.514.720 EUR (3.263.999 EUR v letu 2019) omrežnine za prenosno omrežje z vključenim 
DDV.  

 

Povezana družba obvladujoče družbe Stelkom, d.o.o., je družbi TALUM v letu 2020 
zaračunala 13.591 EUR (48.706 EUR EUR v letu 2019) storitev telefonije z vključenim DDV. 

 

Stanje odprtih obveznosti iz poslovanja do družbe, ELES, d.o.o., Ljubljana na dan 31. 12. 
2020 znaša 169.851 EUR (261.685 EUR v letu 2019). Stanje odprtih terjatev iz poslovanja 
do družbe, ELES, d.o.o., Ljubljana na dan 31. 12. 2020 znaša 7.711 EUR (119.912 EUR v letu 
2019). 
 
Izjavljamo, da smo v letnem poročilu za leto končano 31. decembra 2020 razkrili in prikazali 
vse pravne posle, ki smo jih v letu 2020 sklenili z obvladujočo družbo ELES, d.o.o., Ljubljana 
in s povezanimi družbami obvladujoče družbe. Prav tako je razkrito, da družba TALUM na 
pobudo oziroma v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb ni sklepala drugih 
poslov ali opravila druga dejanja (storitev/opustitev).  
Po našem vedenju in v danih, nam znanih okoliščinah, pri sklenjenih pravnih poslih z 
obvladujočo družbo nismo utrpeli nikakršne škode ali prikrajšanja. 

 

2.2.2 Pregled finančnih odnosov 

 
Družba Talum je v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenega 
evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1) uvrščena na seznam javnih  podjetij in skupin javnih 
podjetij v proizvodni dejavnosti. 
 

1. V letu 2020 družba Talum ni prejela nobenih javnih sredstev iz 2. odstavka 4. člena 
ZPFOLERD-1, katera bi morali razkriti v letnem poročilu za vse namene iz omenjenega 
zakona:  

- poravnavo izgub iz poslovanja,  
- zagotovitev kapitala,  
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- nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod 
pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev,  

- zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov 
(na primer z odpisom terjatev),  

- odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev,  
- povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti. 
 
2. V letu 2020 družba Talum ni prejela nobenih javnih sredstev o katerih bi morala 

poročati v skladu z 6. odstavkom 15. člena ZPFOLERD-1: 
- zagotavljanju osnovnega kapitala ali kvazikapitalskih sredstev, podobnih trajnemu 

kapitalu, z navedbo načina dodelitve (navadne ali prednostne delnice, delnice z 
odloženim izplačilom dividend ali zamenljive delnice in obrestne mere; pripadajoče 
dividende ali pravice do zamenjave, ki ga javnemu podjetju neposredno zagotovita 
država in samoupravna skupnost, ali ga posredno zagotovijo druga javna podjetja in 
javne kreditne institucije; 

- dodeljevanju nepovratnih donacij in donacij, ki se vrnejo v določenih okoliščinah; 
- dodeljevanju posojil, vključno z limiti in predplačili za vložke kapitala, z določenimi 

obrestnimi merami in pogoji posojila in morebitnim jamstvom, ki ga posojilodajalcu 
daje javno podjetje, ki prejme posojilo; 

- jamstvih, ki jih javnemu podjetju dajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti za posojila, z navedbo pogojev in stroškov, ki jih ima javno podjetje za 
takšna posojila; 

- izplačanih dividendah in zadržanih dobičkih; 
- drugih oblikah dodeljevanja javnih sredstev, kakor je zlasti odpis sredstev, ki jih javno 

podjetje dolguje državi in samoupravnim lokalnim skupnostim, vključno med drugim 
z odpisom vračila posojil, dotacij, plačila davkov na dobiček javnega podjetja ali 
prispevkov za socialno zavarovanje in drugih podobnih stroškov.  
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Tabela 69: Podatki o pravni osebi, v kateri je naložba ali nad katero imamo prevladujoč vpliv 

Zap. 
št.  

Matična številka 
lastnika naložbe 
oz. javnega 
podjetja 

Naziv lastnika 
naložbe oz. 
javnega podjetja 

Matična 
številka 
pravne osebe Naziv pravne osebe 

Delež v 
kapitalu oz. 
ustanoviteljskih 
pravicah v % 

Nominalna 
vrednost 
poslovnega deleža v 
EUR, kot je vpisana 
v sodni register 

1 5040568 Talum d.d. 5495792000 
VITAL  gostinstvo in trgovina 
d.o.o. 100,0000 158.571 

2 5040568 Talum d.d. 5518679000 
EKOTAL, čiščenje in urejanje 
okolja d.o.o. 100,0000 73.072 

3 5040568 Talum d.d. 6737765000 
EKOTAL PRO, čiščenje in urejanje 
okolja d.o.o. 100,0000 7.500 

4 5040568 Talum d.d. 5761328000 

TALUM IZPARILNIKI, proizvodnja 
izparilnih plošč, lesenih izdelkov, 
storitev in trgovine d.o.o. 100,0000 15.439 

5 5040568 Talum d.d. 5789265000 

VARGAS-AL družba za fizično -
tehnično in požarno varovanje 
premoženja, trgovino in servis 
d.o.o. 100,0000 41.393 

6 5040568 Talum d.d. 3854396000 

TALUM SERVIS IN INŽINIRING, 
inžiniring in storitve vzdrževanja 
d.o.o. 100,0000 498.000 

7 5040568 Talum d.d. 3854370000 

Kreativni aluminij, načrtovanje, 
razvoj, oblikovanje, proizvodnja in 
trženje izdelkov iz aluminija d.o.o. 100,0000 68.000 

8 5040568 Talum d.d. 3855589000 
TALUM INŠTITUT, raziskava 
materialov in varstva okolja d.o.o. 100,0000 63.000 

9 5040568 Talum d.d.   

RELAX-AL D.O.O ZA 
UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, 
PROIZVODNJU I OSTALE 
TURISTIČKE USLUGE 97,6500 304.360 

11 5040568 Talum d.d.   
Poduzeče za proizvodnju trgovinu 
i usluge Talum DOO Šabac 100,0000 1.243.783 

12   

Poduzeče za 
proizvodnju 
trgovinu i usluge 
Talum DOO Šabac   

Društvo sa ograničenom 
odgovornošću za promet roba i 
usluga TALUM Bijeljina 100,0000 1.050 

Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
V tabeli so podatki o pravnih osebah v katerih je naložba ali nad katero imamo prevladujoč 
vpliv z deležem v kapitalu oziroma ustanoviteljskimi pravicami, ter nominalno vrednostjo 
poslovnega deleža v EUR, kot je vpisana v sodni register.  

 

 
2.2.3 Ostala pojasnila iz 69. Člena ZGD-1 
 

2.2.3.1 Prejemki članov nadzornega sveta in članov uprave 

 

V tabeli 70 prikazujemo prejemke članov nadzornega sveta in članov uprave za leti 2020 in 
2019. 

  

Tabela 70: Prejemki nadzornemu svetu in članom uprave, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Člani uprave 329.602 386.039 

Člani nadzornega sveta - zunanji zaposleni 98.033 103.716 

Člani revizijske komisije nadzornega sveta - zunanji zaposleni 17.932 20.156 

Poslovodstvo 123.086 229.829 

Zaposleni na podlagi individualne pogodbe 1.440.445 1.542.312 

Skupaj 2.009.098 2.282.052 
Vir podatkov: Računovodstvo. 
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V letu 2020 so člani uprave ter nadzornega sveta prejeli fiksne prejemke, določene v 
Pogodbi o poslovodenju oziroma v Pogodbi o zaposlitvi ter v skladu s sklepom Skupščine 
TALUM o višini sejnin članov nadzornega sveta.  
 
V letu 2020 člani uprave ter nadzornega sveta niso bili udeleženi v dobičku, niso dobili 
nobenih drugih nagrad, prav tako pa niso dobili nobenih prejemkov za opravljanje nadzora 
v odvisnih družbah. 
 
Prejemki članov nadzornega sveta in članov uprave so poimensko razkriti v letnem poročilu 
Talum d.d. 
 

2.2.3.2 Posojila dana delavcem 
 

Člani uprave in člani nadzornega sveta v letu 2020 niso prejemniki posojil. 
 

2.2.3.3 Stroški revizije 

 

V tabeli 71 prikazujemo stroške revizorjev za leti 2020 in 2019. 
 

Tabela 71: Stroški revizorjev, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Revidiranje letnega poročila 37.540 36.400 

Dajanje zagotovil in druge nerevizijske storitve 5.700 5.700 

Skupaj 43.240 42.100 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
2.2.4 Razkritje pogodbe o obvladovanju 

 

S pogodbo o obvladovanju, ki so jo družbe skupine TALUM sklenile v začetku leta 2011, so 
se odvisne družbe podredile vodenju obvladujoče družbe in na tej podlagi ima obvladujoča 
družba TALUM d.d. pravico dajati odvisni družbi navodila za vodenje poslov. Z isto pogodbo 
so se odvisne družbe zavezale, da bodo v času trajanja te pogodbe prenašale svoj dobiček 
na obvladujočo družbo TALUM d.d., ki pa je v tem času zavezan odvisnim družbam 
poravnati nastalo letno izgubo. Pogodba je priglašena v sodnem registru in je razvidna na 
strani AJPES. 

 

2.3 OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 

Pandemija covid-19 ni imela bistvenega vpliva na poviševanje likvidnostnih, kreditnih in 
obrestnih tveganj. Obnova obstoječih revolving linij in doseženi moratoriji na odplačila 
glavnic so zagotovili stabilno likvidnost. Kreditna tveganja smo obvladovali z aktivnim 
spremljanjem kupcev in aktivno izterjavo. Ob tem so medbančne obrestne mere ostajale v 
negativnem področju, kar nam ni poviševalo stroškov servisiranja obstoječega dolga. 
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2.3.1 Likvidnostno tveganje 
 

Tabela 72: Kratkoročne in dolgoročne obveznosti v letu 2019 in 2020, v EUR 

Bilančna postavka 
Knjigovodska 

vrednost 
2019 

Pogodbeni 
denarni 

tokovi 

Zapadlost v 
letu 2020 

Zapadlost v 
letu 2021 

Zapadlost v 
letih 2022-

2033 

Prejeta posojila 36.447.828 38.063.168 11.787.713 6.862.315 19.413.140 

Obveznosti do dobaviteljev  35.591.125 35.591.125 35.591.125 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 

5.428.465 5.428.465 5.428.465 0 0 

Skupaj 77.467.418 79.082.758 52.807.303 6.862.315 19.413.140 

 

Bilančna postavka 
Knjigovodska 

vrednost 
2020 

Pogodbeni 
denarni 

tokovi 

Zapadlost v 
letu 2021 

Zapadlost v 
letu 2022 

Zapadlost v 
letih 2023-

2034 

Prejeta posojila 36.731.531 38.139.899 12.947.259 6.498.220 18.694.419 

Obveznosti do dobaviteljev  25.540.592 25.540.592 25.540.592 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 

5.732.734 5.732.734 5.732.734 0 0 

Skupaj 68.004.857 69.413.225 44.220.585 6.498.220 18.694.419 

Vir podatkov: Računovodstvo, Finance 

 
Pogodbeni denarni tokovi vsebujejo oceno predvidenih obresti iz naslova kreditov in 
zapadle glavnice za obdobje od 2021 do 2034. Ocena obresti temelji na predpostavki, da 
bodo vsi v letu 2020 zapadli bančni krediti v celoti poplačani oz. roki vračila podaljšani. 
 

2.3.2 Kreditno tveganje 

 

Tabela 73: Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31. 12. 2020, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Dolgoročno dana posojila 654.360 747.653 

Kratkoročno dana posojila 95.419 96.874 

Terjatve do kupcev 30.709.762 32.046.348 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.108.877 5.628.178 

Dolgoročne poslovne terjatve 1.048.414 1.248.235 

Skupaj 37.616.832 39.767.288 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
Zapadlost terjatev do kupcev je prikazana v tabeli številka 28 (pregled zapadlosti 
kratkoročnih poslovnih terjatev). 

 

2.3.3 Tveganje sprememb obrestnih mer 

 
Tabela 74: Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere na dan 31. 12. 2020, v EUR 

Postavka Leto 2020 Leto 2019 

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 2.749.779 8.201.670 

Finančna sredstva 749.779 844.527 

Finančne obveznosti 2.000.000 7.357.143 

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri 31.289.563 29.090.562 

Finančna sredstva 0 0 

Finančne obveznosti 31.289.563 29.090.562 

 Vir podatkov: Računovodstvo, Finance. 
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Tabela 75: Vpliv spremembe obrestne mere dolgoročnega posojila 

 Postavka Odhodki družbe - obresti  

  Zmanjšanje za 100 b. t. Povečanje za 100 b. t. 

Finančne obveznosti 0 371.230 

Skupaj 0 371.230 

 Vir podatkov: Računovodstvo, Finance. 
 
Ob povišanju EURIBORja za 100 b.p. se odhodki skupine iz naslova obresti povečajo za 
371.230 EUR v celotnem obdobju odplačila obstoječih kreditov. Vrednosti EURIBOR na dan 
31.12.2020 sta znašali 6 M -0,526 in 3 M  -0,5459. 
 

2.4 POŠTENA VREDNOST 
 
Poštena vrednost izpeljanih finančnih instrumentov je bila izračunana kot sedanja vrednost 
ocenjenih bodočih denarnih tokov. Izračun sprememb poštene vrednosti vsakega 
instrumenta je ocenjen in pripoznan v izkazu poslovnega izida, če zavarovana transakcija 
vpliva na izkaz poslovnega izida. 
 
V tabeli 76 prikazujemo pošteno vrednost v letih 2020 in 2019. 

 
Tabela 76: Poštena vrednost v letih 2020 in 2019, v EUR 

  Leto 2020 Leto 2019 

Postavka 
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost 

Poštena 
vrednost 

Dana dolgoročna posojila 654.360 654.360 747.653 747.653 

Kratkoročno dana posojila 95.419 95.419 96.874 96.874 

Kratkoročne finančne  naložbe 1.047.614 1.047.614 319.066 319.066 

 - depoziti 340.002 340.002   0 

 - izvedeni finančni inštrumenti 707.612 707.612 319.066 319.066 

Terjatve do kupcev 30.709.762 30.709.762 32.046.348 32.046.348 

Denar in denarni ustrezniki 228.886 228.886 960.780 960.780 

Prejeta kratkoročna posojila -7.501.098 -7.501.098 -5.165.549 -5.165.549 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev -25.540.592 -25.540.592 -35.591.125 -35.591.125 

Skupaj -305.649 -305.649 -6.585.953 -6.585.953 
Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
2.4.1 Poštena vrednost sredstev 

 

Sredstva in obveznosti za izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni: 

• 1. raven – borzna cena (neprilagojena) na aktivnem trgu za identična sredstva ali 
obveznosti, 

• 2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena 
neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov, 

• 3. raven – sredstva ali obveznosti, katerih vrednost ne temelji na osnovi aktivnega 
trga.  
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Tabela 77: Poštena vrednost sredstev na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019, v EUR 

  31.12.2020 31.12.2019 
Postavka 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven 

Sredstva merjena po pošteni vrednosti             

Izvedeni finančni inštrumenti   707.612     319.066   

Druge kratkoročne finančne naložbe     340.002       

Sredstva merjena po pošteni vrednosti, 
skupaj 0 707.612 340.002 0 319.066 0 

Sredstva, za katera je poštena vrednost 
razkrita             

Dana dolgoročna posojila     654.360     747.653 

Kratkoročno dana posojila     95.419     96.874 

Terjatve do kupcev     30.709.762     32.046.348 

Denar in denarni ustrezniki     228.886     960.780 

Sredstva za katera je poštena vrednost 
razkrita, skupaj 0 0 31.688.427 0 0 33.851.655 

Skupaj 0 707.612 32.028.429 0 319.066 33.851.655 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 
2.4.2 Poštena vrednost obveznosti 

 

Tabela 78: Poštena vrednost obveznosti na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019, v EUR 

  31.12.2020 31.12.2019 

Postavka 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven 

Obveznosti merjene po pošteni vrednosti             

Prejeta kratkoročna posojila     7.501.098     5.165.549 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev     25.540.592     35.591.125 

Obveznosti za katera je poštena vrednost 
razkrita, skupaj 0 0 33.041.690 0 0 40.756.674 

Skupaj 0 0 33.041.690 0 0 40.756.674 
 Vir podatkov: Računovodstvo. 

 

2.5 RAZKRITJE PO ZAKONU O PREVZEMIH 
 
Glede na višino celotnega kapitala se za skupino TALUM uporablja Zakon o prevzemih (4. 
člen ZPre). Tako v nadaljevanju podajamo podatke in pojasnila po šestem odstavku 70. 
člena ZGD-1: 

• osnovni kapital družbe sestavljajo navadne imenske, prosto prenosljive kosovne 
delnice, ki so izdane v elektronski obliki; 1 kosovna delnica zagotavlja delničarju 
pravico do 1 glasu na skupščini, pravico do sorazmerne dividende iz dobička, ki je 
namenjen za izplačilo dividend in v primeru stečaja oz. likvidacije pravico do 
sorazmernega dela iz ostanka stečajne oz. likvidacijske mase;  

• vse delnice so prosto prenosljive; 

• neposredni imetniki kvalificiranih deležev delnic družbe na dan 31.12.2020 so: 

• - ELES, d.o.o., Ljubljana s pripadajočimi 4.751.924 delnicami t.j. z deležem 86,25 % v 
osnovnem kapitalu; 

• - DUTB, d.d., Ljubljana s pripadajočimi 286.833 delnicami in deležem 5,21 %  

• in Republika Slovenija kot posredni imetnik kvalificiranega deleža skupno 95,44 % 
(kot edini družbenik oziroma delničar v ELES, d.o.o., v DUTB, d.d., in za Kapitalsko 
družbo d.d.);  

• delnice družbe ne zagotavljajo posebnih kontrolnih pravic in niso omejitve 
glasovalnih pravic niso podane; 

• družba nima delniške sheme za delavce; 

• družbi niso poznani nobeni dogovori med delničarji, ki bi se nanašali ali bi povzročili 
omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic; 
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• imenovanje in zamenjava nadzornikov ter uprave in odločanje o spremembah statuta 
se izvaja po postopku in na način kot določa zakon; 

• člani uprave nimajo pooblastil v zvezi z lastnimi delnicami; 

• družba ni stranka dogovorov v povezavi s spremembami kontrole v družbi v primeru 
podane prevzemne ponudbe po ZPre; 

• družba nima sklenjenih dogovorov s člani uprave, z nadzorniki ali z zaposlenimi o 
nadomestilu za odstop/odpoved/prenehanje delovnega razmerja v primeru 
prevzemne ponudbe po ZPre. 
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3 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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Letno poročilo skupine TALUM za leto 2020 je pripravila služba Računovodstvo TALUM d. d. 
 

Posamezna poglavja so pripravili: 
 

• Poglavje 1: Predsednik uprave, Računovodstvo, 

• Poglavje 2: Računovodstvo, Strateška komerciala, Služba upravljanja tveganj, Strateški 
razvoj, Kadrovska služba, Sistemi upravljanja, Upravljanje z energijo, 

• Poglavje 3: Računovodstvo. 
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