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POLITIKA UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Namen celovitega upravljanja s tveganji v podjetu Elektro Celjeje zagotoviti uspešno uresničevanje 
poslanstva, vizije, strateških ter poslovnih ciljev podjetja. Spremljanje in obvladovanje sprememb iz 
hitro spremijajočega se okolja, je ključno za nemoteno poslovanje podjetja. Tveganje je v Elektru 
Celje  prepoznano kot možnost nastanka dogodka ali vrste dogodkov z ne/ugodnim vplivom na 
poslovanje družbe. Podjetje obravnava tako tveganja, z negativnim vplivom na doseganje ciljev, 
kot tudi priložnosti, ki omogočajo uspešnejše doseganje ciljev. 

Uprava podjetja sprejema politiko upravljanja s tveganji, s katero podpira proces upravljanja 
tveganj kot strateško usmeritev podjetja, ki je pomembna za dolgoročno uspešno poslovanje 
podjetja. 

Sprejeta je zaveza  k izpolnjevanju zahtev Smernic za obvladovanje tveganj standarda 31000 in 
zahtev vodenja varnosti in zdravja pri delu, upravljanja informacijske varnosti in ravnanja z 
okoljem, z namenom, da je v podjetju zagotovljeno  sistematično in učinkovito upravljanje s 
tveganji  na vseh področjih in ravneh poslovanja podjetja. 

Pri obvladovanju tveganj so v podjetju Elektro Celje upoštevana načela: 
 Obvladovanje tveganj je del aktivnosti Elektra Celje d.d. pri pripravi strategije, načrtih 

poslovanja, ob postavitvi ciljev po procesih, po delovnih mestih, in pri posameznih projektih, 
 je odgovornost najvišjega vodstva, ki za upravljanje tveganj dodeljuje tudi pooblastila, 
 je prilagojeno zunanjemu in notranjemu kontekstu Elektra Celje; na podlagi sprememb se 

ugotavljajo nova tveganja, ki se obravnavajo in opuščajo nerelevantna tveganja,  
 vključeni so različni kompetentni deležniki, ki s svojim znanjem, pogledi in dojemanjem 

omogočajo boljše zavedanje in informirano obvladovanje tveganja, 
 uporabljajo se razpoložljive informacije; učimo se  na izkušnjah pri tem pa upoštevamo 

možne spremembe v prihodnje,
 odločamo se na podlagi dejstev, ki temeljijo na jasnih in pravočasnih informacijah, ki so na 

voljo vsem deležnikom, 
 ustvarja se kultura, ki v celotnem podjetju v največji meri spodbuja prepoznavanje in 

obvladovanje tveganj med vsemi zaposlenimi,
 sistematično se pregleduje in izboljšuje sistem upravljanja tveganj, 
 sledi se sodobnim trendom obvladovanj tveganj, spodbuja prenos znanja in kultura 

obvladovanja tveganj tako v podjetju kot med drugimi deležniki podjetja.  
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