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POVZETEK 
Projektna naloga obravnava analizo poslovanja podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., ki 
se s svojo dejavnostjo uvršča v mesno-predelovalno industrijo. Namen analize 
poslovanja je ugotoviti prednosti in slabosti poslovanja, ki so vplivale na uspešnost 
podjetja v letih 2006 in 2007. V prvem delu naloge so analizirana sredstva podjetja in 
zaposleni v podjetju, ki so strateškega pomena za uresničevanje poslovnih ciljev 
podjetja. Naloga se nadaljuje z analizo faz poslovnega procesa, od nabave, proizvodnje, 
prodaje do financiranja. Na koncu sledi še analiza poslovnega uspeha, kjer so analizirani 
odhodki in prihodki ter analiza poslovne uspešnosti, kjer sem z izračunom kazalcev 
produktivnosti dela, ekonomičnosti ter rentabilnosti svoje ugotovitve le še potrdila.  

Ključne besede: mesno-predelovalna industrija, sredstva, zaposleni, poslovni proces, 
poslovni izid 

 
SUMMARY 

This diploma thesis deals with the analysis of business of the Pivka perutninarstvo d. d. 
company, which economic activities places itself in the meat processing industry. The 
purpose of the analysis of the business results is to define advantage and disadvantages 
of the business operation effecting on company business success in the years 2006 in 
2007. In the first part of this diploma thesis I analyze assets and employees of the 
company which have strategic meaning for fulfilling the business goals of the company. 
This diploma thesis continues with analysis of phases of business process: from supply, 
production, sales to financing. At last but not at least is the analysis of business success, 
where are all revenues and expenses analyzed. With the calculation of indicators of 
productivity, economy and profitability was made also an analysis of business results 
which confirmed my assumptions.  

Key words: meat processing industry, assets, employees, business process, business 
results 
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1 UVOD 

Poslovno okolje podjetja se nenehno spreminja. Konkurenčno prednost naj bi imelo 
tisto podjetje, ki se čim hitreje in uspešneje odzove na vse spremembe. Za uspešen 
odziv na spremembe pa so nujno potrebne dobre informacije. Kakovostne informacije 
so bistveni element za sprejemanje pravočasnih in uspešnih poslovnih odločitev ter 
posledično za doseganje uspešnosti poslovanja podjetja. Do kakovostnih informacij je 
mogoče priti le s poglobljenimi in sistematičnimi analizami, ki omogočajo spoznavanje 
podjetja in okolja, v katerem podjetje deluje. Podjetja skušajo neprestano izboljševati 
svoje poslovanje in ga čim bolje prilagajati spremenjenim okoliščinam. Ena od 
temeljnih metod spoznavanja poslovanja podjetja je analiza poslovanja, ki sem jo 
uporabila v projektni nalogi.  

Namen projektne naloge je ugotoviti prednosti in slabosti v delovanju izbranega 
podjetja, v katerem sprotno analizirajo dejavnike, ki vplivajo na poslovanje podjetja. 
Cilj analize je spoznati izbrano podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., in uspešnost 
poslovanja v letih 2006 in 2007. Poseben poudarek je na analizi dejavnikov, ki so 
vplivali na uspešnost poslovanja ter ugotavljanju, s katerimi problemi se podjetje sooča 
pri svojem poslovanju. 

Projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Cilja 
teoretičnega dela projektne naloge sta, da na temelju prebrane literature prikažem 
teoretična izhodišča za empirični del naloge in posebej prikažem značilnost posameznih 
funkcij v podjetju, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Cilji empiričnega dela 
naloge pa so, da posebej analiziram bilanco stanja in bilanco uspeha podjetja, izračunam 
kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja ter jih primerjam med leti 2006 in 2007 ter 
ugotovim dejavnike in morebitne vzroke za boljše oziroma slabše poslovne rezultate. 

 V teoretičnem delu naloge sem uporabljala prebrano literaturo in opredelila 
posamezne pojme, ki sem jih uporabila v empiričnem delu analize. V empiričnem delu 
naloge sem analizirala podatke, ki sem jih pridobila v podjetju Pivka perutninarstvo, d. 
d. Te sem dobila predvsem iz knjigovodskih izkazov, kot so bilanca stanja in bilanca 
uspeha. Poleg tega sem pridobila podatke iz kadrovske, nabavne in prodajne službe v 
podjetju. Pri analizi podatkov sem uporabila kazalnike poslovno-izidnega toka podjetja 
in druge kazalnike, ki so obravnavani zlasti pri predmetu Ekonomika podjetja v 
študijskem načrtu UP Fakulteta za management v Kopru. 

Da sem lahko verodostojno primerjala podatke med posameznimi leti, sem 
deflacionirala nominalno vrednost med leti z indeksom cen za proizvodnjo hrane, pijač 
in krmil, ki je v letu 2007 znašal 104,4 (Statistični letopis 2008, 271). 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., je bilo ustanovljeno leta 1959 kot zavod Kras. 
Takrat je imelo vlogo velikega reprodukcijskega centra in je bilo med prvimi v Sloveniji 
na področju vzreje perutnine. Leta 1963 se je podjetje preoblikovalo v gospodarsko 
organizacijo in vključilo v rejo prve kooperante, ki so pripomogli k razvoju podjetja. 
Leta 1973 je bilo prvo v Jugoslaviji, ki je preseglo proizvodnjo 10.000 ton piščančjega 
mesa, najvišjo točko v proizvodnji pa so dosegli leta 1988, ko je bilo proizvedenih 
skoraj 20.000 ton piščančjega mesa. Takrat je bila Pivka po količini ves čas na drugem 
mestu v Sloveniji.  

Svoje izdelke so prodajali po celi Jugoslaviji, pa tudi na Bližnji vzhod. 
Spremembam, ki jih je prineslo obdobje po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, se 
podjetje ni dovolj hitro prilagodilo. Prisiljeni so se bili omejiti na domače tržišče. Zaradi 
tega se je zmanjšal obseg dela, sledile pa so še druge težave. Podjetje je moralo 
zmanjševati proizvodnjo, kar je povzročilo odvečne zmogljivosti. Kljub naporom vseh 
zaposlenih, da bi podjetje spet začelo z uspešnim poslovanjem, so poslovni izidi kazali 
vedno bolj neugodno sliko.  

Velik šok za podjetje je pomenil tudi požar v klavnici leta 1996, kar je še dodatno 
zmanjšalo proizvodnjo in prodajo mesa ter mesnih izdelkov. Po požaru so začeli z 
uvajanjem večjih sprememb v organizaciji podjetja. Rezultat tega je preoblikovanje 
nekaterih poslovnih enot oziroma sprememba načina poslovanja ter izločitev nekaterih 
ekonomsko neperspektivnih in nerentabilnih dejavnosti iz podjetja. V začetku leta 1998 
se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo. Danes sta pomembnejša dva delničarji, 
ki imata v lasti 99 % družbe. Podjetje je razdeljeno na pet sektorjev (proizvodni, tržni, 
finančni, splošni sektor in sektor za kakovost) in tri enote (Prireja, Krmila in Meso). 
Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. V podjetju je bilo v letu 2007 
povprečno število zaposlenih 298.  

Zaradi nakopičenih težav iz preteklosti in zaradi nadaljnjih razvojnih možnosti je 
uprava družbe decembra leta 1999 podala predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave, ki je bil uspešno zaključen maja leta 2000. Obveznosti družbe so bile 
zmanjšane in odložene, kar se je takoj odrazilo v pozitivnem poslovanju družbe. 

V Pivki so se nato posvetili celoviti obnovi v požaru uničene klavnice, ki je 
nemoteno spet začela obratovati v letu 2003. Tega leta so pridobili še certifikat ISO 
9001:2000 in izvozno številko, uveden je tudi sistem HACCP za boljše obvladovanje 
kakovosti na področju proizvodnje, razvoja in trženja vseh izdelkov. V letu 2004 so 
pridobili še certifikat HALAL (to pomeni proizvodnjo v skladu z islamskimi standardi) 
in odprli predstavništvo v Beogradu. Najpomembnejši dogodek leta 2006 je bila 
povezava s strateškim partnerjem Jato Emono, d. d., od česar pričakujejo sinergijske 
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učinke, znižanje stroškov poslovanja in širjenje ponudbe. V začetku leta 2006 so na trg 
uspešno uvedli novo blagovno znamko NJAMI. 

Glavna dejavnost podjetja v preteklosti je bila prireja, predelava in prodaja 
piščančjega, puranjega in kunčjega mesa ter mesnih izdelkov. Poleg tega je družba 
proizvajala in prodajala krmne mešanice za vse vrste živali, jedilna in valilna jajca ter 
žive živali. Ostale dejavnosti, za katere je podjetje registrirano, so še trgovina na debelo 
in drobno z žiti, krmo, mesom in mesnimi izdelki ter jajci, skladiščenje, opravljanje 
specialnih prevozov ter dajanje lastnih nepremičnin v najem. Faze prireje v podjetju so 
bile v preteklosti med seboj povezane in so potekale po naslednjem vrstnem redu: 

- priprava krme (mešanje surovin za krmo), 
- reja jarčic (kokoši - nesnice) in prireja valilnih jajc, 
- valjenje dan starih piščancev različnih vrst, 
- vzreja piščancev in puranov za zakol, 
- klanje živali in priprava mesa za prodajo, 
- predelava mesa, 
- distribucija mesa in izdelkov. 
 
Do leta 1992 so bile vse faze prireje piščančjega mesa organizirane v podjetju. Nato 

pa so vzrejo brojlerjev (to so do 42 dni stari piščanci, zrejeni za zakol), ki jo opravljajo 
zasebni rejci – kooperanti, na podlagi Zakona o zadrugah izločili iz Pivke. Ta del sedaj 
opravlja Kmetijska zadruga perutninarjev Pivka, ki ima približno 70 zasebnih rejcev 
perutnine, vzrejališča pa so v Brkinih, na Krasu, goriškem, vipavskem in postojnskem. 

Podjetje ima danes v svojem prodajnem programu piščančje, puranje in kunčje 
meso ter izdelke iz teh vrst mesa ter krmne in vitaminske mešanice za vse vrste živali. 
Pred osamosvojitvijo Slovenije so več kot 60 % celotne proizvodnje prodali v druge 
republike Jugoslavije. Danes je najpomembnejši slovenski trg, kjer pa vlada huda 
konkurenca. Tekmeci na trgu se pojavljajo v treh skupinah: 

- neposredni (rejci in predelovalci iste vrste mesa, z večinoma enakimi izdelki), 
- posredni (rejci in predelovalci drugih vrst mesa, vendar s sorodnimi izdelki), 
- trgovci z lastnimi blagovnimi znamkami izdelkov iz mesa. 
 
Glavna neposredna tekmeca Pivke na slovenskem trgu sta Perutnina Ptuj in 

Agromerkur. V zadnjem času se pojavljajo tudi konkurenti iz Italije, Avstrije, 
Madžarske in Slovaške. Letna proizvodnja perutninskega mesa v Sloveniji je večja od 
potrošnje, vendar se poraba zaradi sprememb prehranjevalnih navad dviguje. Večinska 
lastnica družbe Pivke perutninarstvo, d. d., je Jata Emona, d. o. o., z 58-odstotnim 
deležem, druga največja lastnica je družba pooblaščenka s 40,2-odstotnim deležem, 1,3 
odstotka imajo v lasti mali delničarji, 0,5 odstotka pa je v lasti Kmetijske zadruge 
perutninarjev Pivka 
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Strateški cilj družbe Pivka perutninarstvo, d. d., je rast podjetja. Ta cilj poskušajo 
doseči s pomočjo cenovne politike, z izboljšanjem distribucije, večjo promocijo in 
ustreznimi pogodbenimi razmerji s kupci ter dobavitelji.  
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3 ANALIZA SREDSTEV DRUŽBE 

Sredstva predstavljajo premoženje podjetja, s katerim podjetje razpolaga in z 
njihovo pomočjo uresničuje poslovne cilje. Glede na pojavno obliko jih lahko 
opredelimo kot stvari, pravice in denar, ki jih podjetje potrebuje za zagotavljanje 
delovanja produkcijskega procesa ali pa jih vlaga v druga podjetja, s ciljem doseganja 
čim boljših poslovnih rezultatov. Na začetku poslovanja podjetje razpolaga predvsem z 
denarnimi sredstvi, s katerimi kupi delovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema) in 
predmete dela (surovine, material, polproizvode, energijo). V procesu proizvodnje se 
delovna sredstva obrabljajo, predmeti dela se porabljajo, nastajajo izdelki, ki jih 
podjetje kasneje proda na trgu. S prodajo slednjih podjetje znova pridobi denarna 
sredstva, ki morajo biti večja od vloženih sredstev, če želi podjetje stabilno nadaljevati 
produkcijski proces.  

Poznamo tri delitve sredstev (Hočevar in Igličar 1997, 82):  
- osnovna in obratna sredstva ter finančne naložbe; 
- stalna in gibljiva sredstva; 
- dolgoročna in kratkoročna sredstva. 

 
Stalna sredstva zajemajo neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna 

sredstva, dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih pravnih oseb in terjatve za 
nevplačani vpisani kapital (Koletnik in Koželj 2005, 117).  

Neopredmetena osnovna sredstva obsegajo naložbe v patente, licence, blagovne 
znamke, koncesije, dolgoročno odložene organizacijske stroške in stroške razvijanja. 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo vrednost delovnih sredstev podjetja, to je 
zemljišč, zgradb, opreme, osnovne črede in večletnih nasadov, razen tistega inventarja, 
ki ima povprečno življenjsko dobo manjšo od leta dni, in delovnih sredstev, ki jih 
poslovni sistem poslovno najame (Kokotec-Novak in Korošec 1997, 31). 

Opredmetena osnovna sredstva so lahko v pripravi, v uporabi, zunaj uporabe, dana 
v poslovni najem ali vzeta v finančni najem. Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v 
kapital drugih poslovnih sistemov ali v finančne dolgove drugih podjetij.  

Glavna razlika med osnovnimi in obratnimi sredstvi je v hitrosti preoblikovanja. 
Sredstva, ki imajo koeficient obračanja manjši od 1, so osnovna sredstva, saj se 
preoblikujejo kasneje kot v enem letu. Nasproti njim so obratna sredstva, ki imajo 
koeficient obračanja večji od 1, kar pomeni, da se lahko preoblikujejo prej kot v enem 
letu. Gibljiva ali obratna sredstva sestavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva 
in kratkoročne finančne naložbe.  

Bilanca stanja prikazuje stanje premoženja (sredstev), ki ga ima podjetje na določen 
dan, na eni, ter izvor teh sredstev na drugi strani (obveznosti do virov sredstev). 
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Sredstva so prikazana na aktivni, njihovi viri pa na pasivni strani bilance stanja. 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev (dobaviteljev, posojilodajalcev, vlagateljev) sta 
statični ekonomski kategoriji, saj prikazujeta stanje premoženja podjetja in njegove vire 
v določenem trenutku. Osnovno načelo je, da je aktiva enaka pasivi (Bojnec idr. 2007, 
53). 

V tabeli 3.1 so prikazana sredstva podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., za leti 2006 
in 2007. Sredstva podjetja so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečala za 1,8 
%. Stalna sredstva so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 6,4 %, 
medtem ko so se gibljiva sredstva v letu 2007 povečala za 28,8 % v primerjavi z letom 
2006. V nadaljevanju je predstavljena analiza posameznih kategorij sredstev. 

 
Tabela 3.1  Obseg in struktura sredstev v podjetju Pivka Perutninarstvo, d. d., za leti 

2006 in 2007 

  2006 2007 Indeks 

  
  

Delež v 
Tekoče 
cene 

 
I06/07 

Stalne 
cene Delež 2007/2006   

  
Znesek 

 (v €)                   
sredstvih  
(v %) (v €)                   

  

(v €)                  

 v 
sredstvih 
(v %)  

Stalna 
sredstva 22.795.004   76,8  22.283.111 

 
104,4  21.343.976   70,7    93,6 

Gibljiva 
sredstva 6.873.083   23,2  9.240.340 

 
104,4  8.850.900 

 
  29,3  128,8 

SKUPAJ 
SREDSTVA 29.668.087 100,0  31.523.451 

 
104,4  30.194.876 100,0  101,8 

Vir: Pivka 2006–2007a.  

3.1 Analiza stalnih sredstev 

Stalna sredstva zajemajo dolgoročna neopredmetena sredstva, opredmetena 
osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe. V nadaljevanju so predstavljene 
posamezne delitve stalnih sredstev.  

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do 
industrijske lastnine in dolgoročno odložene stroške, kjer se ponavadi upošteva stroške 
razvijanja, raziskovanja in organizacijske stroške. Neopredmeteno dolgoročno sredstvo 
se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se 
vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. Neopredmetena dolgoročna 
sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej po njihovi nabavni vrednosti in 
posebej popravek vrednosti, v bilanci stanja pa zgolj po neodpisani vrednosti, ki je 
razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.  

V tabeli 3.2 so prikazana neopredmetena sredstva, ki so se v letu 2007 zmanjšala za 
25,2 %, in sicer zaradi odpisov v breme stroškov.  
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Tabela 3.2  Neopredmetena sredstva družbe Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 
in 2007 

 STALNA 
SREDSTVA 2006 2007 Indeks 

    
Znesek 
(v €) 

Delež v 
sredstvih 
(v %) 

Tekoče 
cene  
(v €) I06/07 

Stalne 
cene                                                               
(v €) 

Delež v 
sredstvih 
(v %) 2007/2006 

1. 
Neopredmetena 
sredstva 235.848 0,5  184.257 104,4  176.491 0,6  74,8 

a)  

Dolgoročne 
premoženjske 
pravice   11.779 0,1  4.051 104,4  3.880 0,0  32,9 

b) 

Dolgoročno 
odloženi stroški 
razvijanja 30.175 0,1  13.565 104,4  12.993 0,0  43,1 

c) 

Druga 
neopredmetena 
sredstva  193.894 0,3  166.641 104,4  159.618 0,5  83,3 
Vir: Pivka 2006–2007a. 

 

V tabeli 3.3 so prikazana opredmetena osnovna sredstva, ki zajemajo zemljišča, 
zgradbe, proizvajalne naprave in stroje, drobni inventar, opredmetena osnovna sredstva 
v izgradnji in predujme za opredmetena osnovna sredstva. V družbi Pivka 
perutninarstvo, d. d., največji delež med opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
predstavljajo zgradbe, ki pa so se kljub velikemu deležu v letu 2007 v primerjavi z 
letom 2006 zmanjšale za 4,9 %. Podjetje je v preteklosti razpolagalo z velikim številom 
zemljišč in zgradb, vendar je reorganizacija v podjetju privedla do opustitve nekaterih 
obratov, zmanjšanja vrednosti zemljišč, zgradb, proizvajalnih naprav in strojev. 
Opredmetena osnovna sredstva v izgradnji so se povečala zaradi usposobitve nove 
čistilne naprave, poleg tega so odprli prenovljen Diskont Pivka na Kalu. Čeprav se je 
delež opredmetenih osnovnih sredstev v vseh sredstvih podjetja iz leta 2006 do leta 
2007 zmanjšal za 3,7 %, predstavljajo ta sredstva še vedno več kot polovico vseh 
sredstev podjetja.  
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Tabela 3.3  Opredmetena osnovna sredstva družbe Pivka perutninarstvo, d. d., v  
letih 2006 in 2007   

STALNA 
SREDSTVA 2006 2007 Indeks 

  
Znesek 
(v €)                  

Delež v 
sredstvih 
(v %) 

Tekoče 
cene  
(v €)                  I06/07 

Stalne 
cene 
(v €)                  

Delež v 
sredstvih 
(v %) 2007/2006 

2.  

Opredmetena 
osnovna 
sredstva 16.297.478 54,9  16.155.241 104,4 15.474.369 51,2  94,9 

a) Zemljišča 1.489.976 5,0  1.600.436 104,4 1.532.985 5,1  102,9 
b) Zgradbe 11.620.138 39,2  11.534.664 104,4 11.048.529 36,6  95,1 

c) 
Proizvajalne 
naprave in stroji 1.805.282 6,1  1.406.623 104,4 1.347.340 4,5  74,6 

d) 
Druge naprave, 
drobni inventar 1.331.731 4,5  1.488.348 104,4 1.425.621 4,7  107,1 

e) 

Opredmetena 
osnovna sredstva 
v izgradnji 45.523 0,1  125.170 104,4 119.895 0,4  263,4 

f) 

Predujmi za 
opredmetena 
osnovna sredstva 4.828 0,0  0 104,4 0 0,0  0 
Vir: Pivka 2006–2007a. 

 

Med naložbene nepremičnine v tabeli 3.4 spadajo osnovna sredstva na farmah 
Ravenca, Sušica, Ravne in Mala Bukovica, Valilnica, farma Kal, nekdanje 
predstavništvo Zagreb ter Veterinarska ambulanta. Kot lahko vidimo v tabeli 3.4, so se 
naložbene nepremičnine v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 zmanjšale za 8,6 %.  
 

Tabela 3.4 Naložbene nepremičnine družbe Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 
2006 in 2007 

STALNA 
SREDSTVA 2006 2007 Indeks 

    
Znesek  
(v €)          

Delež v 
sredstvih 

(v %) 
Tekoče 

cene (v €)                  I06/07 

Stalne 
cene (v €)                  

Delež v 
sredstvih 

(v %) 2007/2006 

3. 
Naložbene 
nepremičnine 5.776.836 19,5 5.509.648 104,4 5.277.440 17,5 91,4 
Vir: Pivka 2006–2007a. 

 

V tabeli 3.5 so prikazane dolgoročne finančne naložbe, ki so se v letu 2007 v 
primerjavi z letom 2006 zmanjšale za 14,4 %. 
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Tabela 3.5 Dolgoročne finančne naložbe družbe Pivka perutninarstvo, d. d., v letih   
2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks 

    
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 2007/2006 

4. 
Dolgoročne 
finančne naložbe  367.118 328.298 104,4 314.461 85,6 

a) 
Dolgoročne finančne 
naložbe razen posojil 105.297 105.297 104,4 100.859 95,8 

b) Dolgoročna posojila 261.821 223.001 104,4 213.602 81,6 
Vir: Pivka 2006–2007a. 

 
Odpisovanje osnovnega sredstva pomeni zmanjševanje njegove vrednosti, 

amortizacija pomeni strošek v poslovno-izidnem toku, hkrati pa tudi pritok v finančnem 
toku poslovnega sistema (Melavc 2003, 69). 

Vrednost osnovnih sredstev se zmanjšuje zaradi naravnega staranja, fizične obrabe 
in ekonomskega zastaranja, kar posredno izražamo z odpisanostjo osnovnih sredstev. 
Odpisanost osnovnih sredstev je opredeljena kot razmerje med odpisano in 
revalorizirano nabavno vrednostjo osnovnih sredstev, neodpisanost osnovnih sredstev 
pa kot razmerje med neodpisano (sedanjo) in revalorizirano nabavno vrednostjo 
osnovnih sredstev, ki je razlika med nabavno vrednostjo in odpisano vrednostjo teh 
sredstev (Pučko 1997, 31).  

 
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev = odpisana vrednost / revalorizirana vrednost 
 

Iz tabele 3.6 je razvidno, da je revalorizirana nabavna vrednost osnovnih sredstev v 
obravnavanem obdobju padala. V letu 2007 je bila za 5,4 % nižja glede na njeno 
vrednost v letu 2006, prav tako se je za 5,7 % zmanjšala odpisana vrednost osnovnih 
sredstev. Posledica tega je, da je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev v podjetju v letih 
2006 in 2007 skoraj enaka. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je v letu 2007 znašala 
53,8 %, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšala le za 0,1 %. Višja, kot 
je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, bolj zastarela sredstva podjetje uporablja in 
večji so s tem povezani stroški. Čeprav je podjetje v letu 2007 nabavilo nov stroj za 
pakiranje v kontrolirano atmosfero, bo moralo tudi v prihodnje pospešeno nadaljevati z 
ustrezno politiko investiranja v osnovna sredstva. 
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Tabela 3.6 Stopnja odpisanosti in stopnja neodpisanosti osnovnih sredstev družbe 
Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in 2007 

  2006 2007 Indeks 

  
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 
Stalne 

cene (v €) 2007/2006 
Revalorizirana nabavna 
vrednost 35.418.232 34.970.013 104,4 33.496.181 94,6 
Odpisana vrednost  19.120.754 18.814.772 104,4 18.021.812 94,3 
Sedanja                                                                                          
vrednost 16.297.478 16.155.241 104,4 15.474.368 94,9 
Stopnja odpisanosti 
osnovnih sredstev (v %) 53,9 53,8 104,4 53,8 99,8 
Stopnja neodpisanosti 
osnovnih sredstev (v %) 46,1 46,2 104,4 46,2 101 
Vir: Pivka 2006–2007a. 

3.2 Analiza gibljivih sredstev 

Gibljiva sredstva zajemajo stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v 
poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo ter se v prvotno 
obliko vračajo praviloma v obdobju, krajšem od enega leta. Njihov koeficient obračanja 
je večji od 1. Členimo jih na zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne 
finančne naložbe, denarna sredstva in aktivne časovne razmejitve (Turk 1995, 21). 

Kot vidimo v tabeli 3.7, se je obseg gibljivih sredstev v letu 2007 povečal za 28,5 
% v primerjavi s prejšnjim letom, prav tako se je povečal tudi delež gibljivih sredstev v 
vseh sredstvih, in sicer iz 23,2- na 29,2-odstotni delež. Največji delež v gibljivih 
sredstvih predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve, ki zajemajo terjatve do družb v 
skupini, terjatve do kupcev in terjatve do drugih. Med kratkoročnimi poslovnimi 
terjatvami do kupcev so v ospredju terjatve do kupcev v državi. Kratkoročne poslovne 
terjatve do drugih predstavljajo dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve za davek 
na dodano vrednost (DDV), kratkoročne terjatve do države in druge terjatve. Največji 
delež so predstavljale kratkoročne terjatve za plačilo obveznosti iz naslova DDV, in 
sicer 84,7 % vseh tovrstnih terjatev. Najbolj opazna je bila sprememba obsega zalog, saj 
so se te leta 2007 povečale za 90,7 % v primerjavi z letom 2006, do tega pa je prišlo 
predvsem zaradi velikih količin surovin za krmo, ki jih je podjetje nabavilo na začetku 
leta 2007 in jih je imelo na zalogi, saj so proti koncu leta 2007 cene surovin strmo 
naraščale. Družba Pivka perutninarstvo, d. d., je v letu 2007 z danim kratkoročnim 
posojilom finančno podprla svojo odvisno družbo Euromil Beograd, in sicer v znesku 
71.000 evrov. Ostali del kratkoročnih finančnih naložb predstavljajo stanovanjski 
krediti in krediti za osnovna sredstva. Navedeni poslovni dogodki so privedli do 11,1-
odstotnega povečanja kratkoročnih finančnih naložb v letu 2007 v primerjavi z letom 
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2006. V letu 2007 so se za 582, 9 % povečale kratkoročne časovne razmejitve, saj jim je 
Zavarovalnica Triglav, d. d., predčasno zaračunala zavarovanje za leto 2008. 
 

Tabela 3.7 Gibljiva sredstva družbe Pivka Perutninarstvo, d. d., za leti 2006 in 
2007 

  2006 2007 Indeks 

  
Znesek 

(v €)                  

Delež v 
sredstvih 

(v %) 

Tekoče 
cene 
 (v €)                   I06/07 

Stalne 
cene 
 (v €)                   

Delež 
sredstvih 

(v %) 2007/2006 
GIBLJIVA 
SREDSTVA 6.869.595 23,2  9.215.488 104,4 8.827.096 29,2  128,5 
1. Zaloge 2.051.267 6,9  4.084.685 104,4 3.912.534 13,0  190,7 
a) Material 725.354 2,4  2.561.404 104,4 2.453.452 8,1  338,2 
b) Nedokončana 
proizvodnja 655.854 2,2  676.547 104,4 648.034 2,1  98,8 
c) Proizvodi 66.017 2,2  842.955 104,4 807.428 2,7  122,3 
d) Trgovsko blago 4.042 0,0  3.779 104,4 3.620 0,0  89,6 
2. Kratkoročne 
finančne naložbe 102.174 0,3  118.463 104,4 113.470 0,4  111,1 
3. Kratkoročne 
poslovne terjatve 4.637.603 15,6  4.973.842 104,4 4.764.216 15,8  102,7 
a) Kratkoročne 
poslovne terjatve do 
družb v skupini 168.390 0,6  255.378 104,4 244.615 0,8  145,3 
b) Kratkoročne 
poslovne terjatve do 
kupcev 4.208.782 14,2  4.259.287 104,4 4.079.777 13,5  96,9 
c) Kratkoročne 
poslovne terjatve do 
drugih 260.431 0,8  459.177 104,4 439.825 1,5  168,9 
4. Denarna sredstva 78.551 0,3  38.498 104,4 36.875 0,1  46,9 
5. Kratkoročne 
aktivne časovne 
razmejitve 3.488 0,0  24.852 104,4 23.805 0,1  682,9 

 Vir: Pivka 2006–2007a. 
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4 ANALIZA ZAPOSLENIH 

Pomen zaposlenih se je v zadnjem obdobju zelo spremenil. V preteklosti so se 
managerji zanašali predvsem na snovne in finančne vire, niso pa upoštevali vrednosti 
zaposlenih. Večina podjetij, ki je propadla, ni propadla zgolj zaradi pomanjkanja 
kapitala, temveč tudi zaradi neustreznega vodenja ljudi. V današnjem času vodstva 
podjetij namenjajo kadrovski funkciji bistveno več pozornosti, zavedajo se, da zahteva 
kadrovska funkcija enako mero pozornosti kot vse ostale poslovne funkcije v podjetju.  

Kadrovski management je proces, v katerem organizacija sistematično in 
integrirano v skladu s poslovno strategijo načrtuje potrebe po kadrih, kadruje, razvija in 
vrednoti kadre, jih nagrajuje in vzdržuje z njimi učinkovite stike. Kadrovski 
managemenet poudarja čim popolnejše dopolnjevanje med splošno poslovno strategijo 
in kadrovskim managementom ter skupni interes zaposlenih in managementa, da bi 
organizacija dosegla uspeh (Merkač-Skok 2005, 19).  

V Pivki perutninarstvo, d. d., se zavedajo, da so zaposleni odločilen dejavnik 
uspeha in da prav vsak posameznik gradi celoto. Zaposleni ustvarjajo in zagotavljajo 
kakovost izdelkov, razvijajo znanje in izkušnje, ki zagotavljajo uspeh pri potrošnikih in 
znotraj podjetja. Merjenje zadovoljstva zaposlenih poteka vsako drugo leto in poleg 
običajnih kazalcev zadovoljstva zaposlenih vključuje še dodatne indikatorje, nanašajoč 
se na posebna področja, ki se v letu merjenja zadovoljstva kažejo kot problematična ter 
zato zahtevajo več pozornosti. V nadaljevanju bom predstavila glavne rezultate 
raziskave, ki je bila opravljena konec leta 2007. Zaposleni v Pivki perutninarstvo, d. d., 
so najmanj zadovoljni z višino plač in razlikami med plačami ter s sistemom dodatnega 
nagrajevanja in drugimi materialnimi ugodnostmi. Podjetje bi moralo izboljšati sistem 
plač in nagrajevanja oziroma svoje zaposlene bolj informirati o sistemu plač in 
nagrajevanja v podjetju. Zaposleni so najvišje ocenili zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve, s samostojnostjo pri delu ter zadovoljstvo z delovnim časom. Zaposleni 
izgubljajo občutek, da je Pivka perutninarstvo, d. d., delavcu prijazno podjetje, slabo 
mnenje imajo o učinkovitosti reševanja konfliktov, menijo tudi, da njihovega mnenja in 
želja nihče ne upošteva. V glavnem se v raziskavi zadovoljstva zaposlenih v podjetju 
Pivka perutninarstvo, d. d., kažejo večja nezadovoljstva zaposlenih, zato je podjetje v 
zadnjih letih povečalo tovrstne aktivnosti, ki bi izboljšale stanje na tem področju 
(Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih 2006). 

V podjetju skrbijo za redna izobraževanja in uvajajo koncept učečega se podjetja. 
Poleg vseh strokovnih seminarjev so organizirali tudi dva poglobljena seminarja 
vodilnih kadrov o motivaciji, odnosih med zaposlenimi, organizacijski klimi in kulturi, 
kar so pomembni dejavniki, ki podpirajo uresničevanje strateških ciljev podjetja. S 
pomočjo aktivnosti projektne skupine Motivacija in zdravje skrbijo za dobro počutje na 
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delovnem mestu, zdravje zaposlenih in motivacijo. Komuniciranje poteka prek oglasnih 
tabel in internega časopisa Pivški petelinček, v letu 2007 pa so z anketami dvakrat 
merili organizacijsko klimo ter zadovoljstvo zaposlenih, še vedno pa je najbolj v 
uporabi osebno komuniciranje z zaposlenimi.  

4.1 Število zaposlenih 

Ko ugotavljamo število zaposlenih v podjetju, se lahko pojavi problem, katere 
podatke naj uporabimo. Upošteva se lahko število zaposlenih, ki so evidentirani v 
kadrovski evidenci, število prisotnih v podjetju na določen dan ali pa povprečno število 
zaposlenih v nekem obdobju. Število zaposlenih v družbi Pivka perutninarstvo, d. d., 
bom predstavila glede na povprečno število zaposlenih v letih 2006 in 2007.  
 

Tabela 4.1 Povprečno število zaposlenih v letih 2006 in 2007 
  2006 2007 Indeks 2007/2006 
Število zaposlenih 343 298 86,9  
- moški 173 150 86,7  
- ženske 170 148 87,0  

Vir: Pivka 2007. 
 

V tabeli 4.1 vidimo, da se je povprečno število zaposlenih v Pivki perutninarstvo, d. 
d., v letu 2007 zmanjšalo za 13,1 % v primerjavi z letom 2006, največ pa je zaposlenih 
v proizvodnem sektorju. Na začetku leta 2006 je družba zaposlovala 364 delavcev. Med 
letom so zaposlili 36 novih delavcev, s katerimi so večinoma sklenili pogodbe za 
določen čas. Največjo spremembo v številu zaposlenih je povzročila odločitev uprave 
družbe, zaradi racionalizacije poslovanja, o ukinitvi proizvodnje valilnih jajc in dan 
starih piščancev. Ti dve dejavnosti so prenesli na večinsko lastnico družbe, Jato Emono, 
ki je s tem prevzela tudi 80 zaposlenih iz Pivke. Nekaj zaposlenim iz enote valilnica so 
pred prenosom dela dejavnosti odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, 
ker jim je bila zagotovljena socialna varnost na zavodu za zaposlovanje. Vsem 
prenesenim delavcem so zagotovili nadaljevanje že sklenjenega delovnega razmerja, ki 
je zajemalo že prej določene iste pravice in obveznosti. 

V letu 2007 so na novo zaposlili 36 delavcev, 41 pa jih je zapustilo podjetje. Vzroki 
za odhode so bili prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, upokojitve 
in odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je zagotovljeno 
denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje do izpolnitve pogojev za starostno 
upokojitev.  
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4.2 Struktura zaposlenih 

Glede na spol zaposlujejo skoraj enako število žensk kot moških. Število zaposlenih 
žensk se je v letu 2007 zmanjšalo za 13,3 %, število zaposlenih moških pa za 13 %. 

V tabeli 4.2 je predstavljena starostna struktura zaposlenih v Pivki perutninarstvo, d. 
d., ki se v proučevanem obdobju ni bistveno spremenila. V obeh letih so zaposleni v 
starostni skupini nad 40 do 50 let predstavljali približno 37-odstotni delež med vsemi 
zaposlenimi. Z 29,7- v letu 2007 in 25,9-odstotnim deležem v letu 2006 sledijo 
zaposleni v starostni skupini nad 30 do 40 let. Delež zaposlenih nad 50 let se je 
zmanjšal za 1,1 odstotne točke, saj so jim odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga ter zagotovili denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje do 
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev. Za 3,8 % se je povečal delež zaposlenih v 
starostni skupini nad 30 do 40 let. Iz tabele 9 je razvidno tudi, da se je delež starih do 20 
let in starih nad 20 do 30 let zmanjšal. Razlog za to najdemo predvsem v tem, da so 
imeli mlajši zaposleni sklenjene pogodbe za določen čas. 
 

Tabela 4.2 Starostna struktura zaposlenih v družb Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 
2006 in 2007 

Starost 2006 % 2007 % 
Indeks 
2007/2006 

Do 20 let 27 7,9 17 5,7 62,9 
Nad 20 do 30 let 64 18,7 55 18,4 85,9 
Nad 30 do 40 let 89 25,9 88 29,7 98,9 
Nad 40 do 50 let 128 37,3 110 37,1 85,9 
Nad 50 let 35 10,2 28 9,1 80,0 
SKUPAJ 343 100 298 100 86,9 
Vir: Pivka 2007. 

  
V letu 2006 je bilo v družbi zaposlenih največ delavcev (26,8 %) z II. stopnjo 

izobrazbe, to so zaposleni z opravljenim nižjim poklicnim izobraževanjem. Takoj za 
njimi so bili zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe, ki imajo opravljeno poklicno 
izobraževanje. Razlog za tako nizko stopnjo izobrazbe zaposlenih v podjetju Pivka 
perutninarstvo, d. d., se kaže v naravi dela. Delavci so izpostavljeni težkim razmeram, 
kot so na primer zelo nizke temperature v pakirnici, težko fizično delo v klavnici in 
skladišču. V letu 2007 je bila najbolj opazna sprememba pri IV. stopnji izobrazbe, saj 
podjetje podpira izobraževanje s področja živilstva, delež zaposlenih se je pri tej stopnji 
izobrazbe povečal za skoraj 4 %. Pri drugih stopnjah izobrazbe je bil delež zaposlenih v 
letu 2007 v primerjavi z letom 2006 skoraj enak, razen pri II. stopnji izobrazbe, kjer se 
je zmanjšal za 3 %.  
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Tabela 4.3 Izobrazbena struktura zaposlenih v letih 2006 in 2007 
Stopnja 
izobrazbe 2006 % 2007 % 

Indeks 
2007/2006 

I. 73 20,9 60 20,1 82,2 
II. 92 26,8 71 23,8 71,2 
III. 3 0,9 3 1,6 100,0 
IV. 77 22,4 78 26,2 101,3 
V. 66 19,2 58 19,5 87,9 
VI. 12 3,5 10 3,3 83,3 
VI./2 1 0,3 1 0,3 100 
VII./1 19 6,1 17 5,7 89,5 
SKUPAJ 343 100 298 100 86,9 
Vir: Pivka 2006–2007b.  

 
Hiter tehnološki razvoj in uresničevanje strateških ciljev podjetja zahteva vedno več 

znanja na višji ravni, zato so cilji podjetja usmerjeni v spremembe pri izobrazbeni 
strukturi zaposlenih. V podjetju dajejo vse večji poudarek zaposlovanju kvalificiranih 
delavcev, katerih znanja morajo biti usmerjena v živilstvo.  

 V podjetju se zavedajo, da je znanje vse večja potreba in obenem pogoj za dobro 
opravljeno delo, zato podpirajo tako interno kot eksterno izobraževanje, štipendiranje, 
prav tako podpirajo zaposlene, ki želijo nadaljevati svojo študijsko pot in tako pridobijo 
nova znanja, ki jih vedno bolj konkurenčno okolje nujno potrebuje ter zahteva. V 
podjetju skrbijo za varnost in zdravje pri delu z upoštevanjem zakonskih predpisov, z 
organiziranjem tečaja iz varstva pri delu ter z usposabljanjem iz higienske in dobre 
proizvodne prakse, saj želijo s tem doseči visoko stopnjo varnega in zdravega dela ter 
požarne varnosti. 

4.3 Fluktuacija zaposlenih 

Fluktuacija pomeni gibanje zaposlenih, ki se izraža v odhodu zaposlenih iz 
organizacije. Za povečano fluktuacijo obstaja več razlogov, ki spodbudijo zaposlene k 
odhodu. Glavni razlogi so želja po višji plači, možnost napredovanja, slabi odnosi s 
sodelavci, kriza v času prilagajanja na delovno okolje in uvajanje v delo, fluktuacija 
nestanovitnih novincev, spremenjene zahteve dela, zmanjševanje števila zaposlenih ter 
zmanjševanje števila zaposlenih zaradi različnih razlogov.  

Fluktuacija povzroči stroške, ki vključujejo direktne stroške iskanja in usposabljanja 
ter indirektne stroške manjše začetne storilnosti novega delavca. Visoka fluktuacija 
lahko negativno vpliva na moralo zaposlenih in sloves organizacije. Fluktuacija je po 
drugi strani lahko tudi koristna, saj omogoča organizaciji najemanje novih delavcev, ki 
imajo novejše znanje in prinašajo sveže ideje.  
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Fluktuacijo zaposlenih v družbi Pivka perutninarstvo, d. d., bom predstavila z 
izračunom koeficienta fluktuacije odhodov, ki ga izračunamo tako, da odhode 
zaposlenih v določenem obdobju delimo s povprečnim številom zaposlenih v istem 
obdobju. Izračunala sem koeficient fluktuacije za daljše obdobje, saj je fluktuacija 
pojav, ki ga je treba opazovati skozi daljše obdobje, da dobimo rezultate, ki pokažejo 
realnejšo sliko fluktuacije zaposlenih v podjetju.  

Iz tabele 11 je razvidno, da se je povprečno število zaposlenih od leta 2003 do 2007 
zmanjšalo za 24,6 %. Koeficient fluktuacije se je od leta 2003 do 2005 postopoma 
zmanjševal, saj so se odhodi zaposlenih zmanjševali, prihodi pa povečevali. Nižji 
koeficient fluktuacije je vplival tudi na postopno povečanje uspešnosti podjetja od leta 
2003 do 2005. V letu 2006 se je koeficient fluktuacije povečal na 25,7, zaradi že 
omenjenega prenosa zaposlenih na večinsko lastnico Jato Emono. V letu 2007 se je 
koeficient fluktuacije zmanjšal na 13,8 prav tako se je zmanjšalo tudi povprečno število 
zaposlenih, kar je pozitivno vplivalo na uspešnost podjetja.  
 

Tabela 4.4 Izračun koeficienta fluktuacije odhodov zaposlenih v družbi Pivka 
perutninarstvo, d. d., za obdobje od leta 2003 do 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Prišli 1.1. - 31. 12.  32 34 35 30 36 
Odšli 1.1. - 31. 12.  56 54 49 88 41 
Povprečno število zaposlenih 395 391 370 343 298 
Koeficient fluktuacije 
odhodov 14,2 13,8 13,24 25,7 13,8 

Vir: Pivka 2003–2007.  
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5 ANALIZA POSAMEZNIH POSTOPKOV POSLOVNEGA PROCESA  

5.1 Analiza nabave 

Nabava je poleg proizvodnje in prodaje najpomembnejša poslovna funkcija v 
proizvodnih podjetjih. Njena temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, 
materialom, storitvami, energijo in opremo (Potočnik 1998, 5). Za uspeh nabavne 
funkcije podjetja ni pomembna le primerna nabavljena količina, ampak tudi kakovost, 
cena in čas dostave.  

V družbi Pivka perutninarstvo, d. d., pridobivajo različne dobrine in storitve, ki jih 
potrebujejo za delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih ter pomožnih dejavnosti, po 
najugodnejših pogojih pri zunanjih virih – dobaviteljih. Za lažji nadzor kakovosti in 
zanesljivosti opravljajo v družbi letno ocenjevanje dobaviteljev, ki morajo ustrezati 
postavljenim zahtevam ter kriterijem. V nabavni službi vodijo tako imenovano Listo 
odobrenih dobaviteljev, ki jo redno pregledujejo in dopolnjujejo. Dobavitelje ocenjujejo 
na podlagi vrednosti nabave, kakovosti nabave, fleksibilnosti, dobavnih rokov, cene in 
plačilnih pogojev. Na takšen način ocenjene dobavitelje razvrstijo v štiri razrede. V 
razred A je uvrščen dober dobavitelj, v razred B ustrezen dobavitelj, v razred C 
sprejemljiv dobavitelj samo za določen čas in v razred D dobavitelj, ki je nesprejemljiv. 
Na podlagi takšnega ocenjevanja izberejo le dobavitelje, ki so v razredih A in B. Med 
dobavitelji prevladujejo domači dobavitelji, ki so v letu 2007 predstavljali kar 82,8-
odstotni delež v stroških materiala in storitev. Med tujimi dobavitelji so tem letu imeli 
največji delež dobavitelji iz Nemčije, s 65,8-odstotnim deležem, sledili so hrvaški, 
italijanski in nizozemski dobavitelji. 

Obseg nabave je vezan na obseg in vrsto proizvodnje. V poslovniku kakovosti je 
predpis, ki določa način nabave surovin, repromateriala, embalaže, osnovne opreme, 
tehničnega materiala, rezervnih delov, spremljanja cen ter transporta in dostave. 
Pretežni del surovin predstavljajo surovine za izdelavo krmnih mešanic. Več kot 
polovico vseh nabavljenih surovin za krmo predstavlja koruza. Podjetje z dobavitelji 
sklepa pogodbe, v katerih so določeni plačilni in dobavni pogoji, prav tako mora 
dobavitelj zaradi specifičnosti proizvodnje priložiti določena potrdila, ki dokazujejo 
zdravstveno ustreznost dobavljenih materialov oziroma surovin.  

V podjetju se zaradi prostorskih omejitev večinoma poslužujejo tako imenovane 
just in time dobave, kar pomeni, da nabavijo material točno takrat, ko ga potrebujejo 
oziroma ko se zaloga materiala zmanjša na minimalno stanje, ki še omogoča normalno 
proizvodnjo. Material je treba dobavljati dnevno, odvisno od povpraševanja. Znižanje 
zalog povzroča ugodne ekonomske učinke, podjetje potrebuje manj skladiščnega 
prostora in manj delovne sile. Za uspešen proces nabave morajo preprečiti prepozne in 
predčasne dobave, za kar pa morata biti zagotovljena velika usklajenost in medsebojno 
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zaupanje med dobaviteljem ter kupcem. Pri tem pride do izrednega pomena medsebojno 
komuniciranje o količini, ceni in času nabave med dobaviteljem ter kupcem, pri čemer 
si v podjetju pomagajo z uporabo sodobne tehnologije.  

5.2 Analiza proizvodnje 

Proizvodnja je ena od temeljnih faz poslovnega procesa, zlasti v industrijskih 
podjetjih. Opredelimo jo kot proces, v katerem se prvine poslovnega procesa (vložki) 
kombinirajo med seboj, da bi ustvarili izdelke ali storitve (izložke) (Rebernik 1999, 
134).  

Poslanstvo proizvodnega sektorja je zagotavljanje zadostnih količin perutninskega, 
kunčjega mesa in izdelkov za potrebe tržišča ter izdelava krmnih mešanic za lastne 
potrebe in prodajo. V podjetju Pivka perutninarstvo, d. d., celotno proizvodno verigo 
podredijo vnaprej sestavljenemu prodajnemu planu. Prirejo živih živali organizacijsko 
koordinirajo v enoti Prireja zasebni rejci, kjer skrbijo za pripravo letnih planov vselitev 
piščancev ter tedenskih in dnevnih razporedov klanja perutnine ter kuncev. Zaradi 
organizacijske spremembe v enoti Prireja ob koncu leta 2006 so en dan stare piščance 
nabavljali izključno pri lastnici podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., to je Jati Emona. 
Pogoj za kakovostno meso so kvalitetni in dobro oskrbovani en dan stari piščanci, v 
skladu z veterinarskimi standardi, standardi ISO in sistemom HACCP. V enoti Krmila 
proizvajajo krmne mešanice za vse nivoje lastne perutninske proizvodnje, poleg tega na 
trgu nudijo še številne krmne mešanice ter dodatke za ostale vrste živali. Surovine za 
proizvodnjo krmil, predvsem sojo in koruzo uvažajo iz tujine, cena le-teh pa se je v letu 
2007 povečala za več kot 60 % v primerjavi z letom 2006. V enoti Meso zaključujejo 
proizvodni proces in pripravijo artikle za končnega potrošnika. V letu 2006 je podjetje 
nabavilo stroj za pakiranje mesa v kontrolirano atmosfero, s čimer so obogatili svojo 
tržno ponudbo. V začetku leta 2007 so začeli sodelovati z Emona razvojnim centrom iz 
Ljubljane, s katerim so opravili poskus pitanja piščancev s posebno kombinacijo 
naravne mešanice žit. Rezultati so pokazali, da se je vsebnost maščobnih kislin omega 3 
v mesu podvojila, pozitivno pa se je spremenilo tudi razmerje med maščobnimi 
kislinami omega 3 in omega 6. Takšno meso so že ponudili na trgu in oddali vlogo za 
pridobitev znaka Višje kakovosti.  

V tabeli 5.1 vidimo, da je količinski obseg proizvodnje v letu 2007 naraščal skoraj 
pri vseh vrstah izdelkov podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., razen pri kunčjem mesu, 
katerega količinski obseg se je zmanjšal za 16,5 %. Največji delež v skupni proizvodnji 
so imeli, poleg gotovih krmil, še piščančje in puranje meso ter mesni izdelki. Največje 
povečanje v letu 2007 pa je predstavljala proizvodnja konzerv, ki je dosegla 435 ton, kar 
je za 36,7 % več kot v letu pred tem. Med konzerve štejemo piščančjo pašteto, piščančji 
mesni narezek, puranji mesni narezek in ragu iz perutninskega mesa.  
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Tabela 5.1 Količinski obseg proizvodnje podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., v 
letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks 
    (ton) (ton) 2007/2006 
1 Piščančje meso  7.759 8.684 111,9 
2 Puranje meso 1.142 1.321 115,7 
3 Kunčje meso 90 75 83,5 
4 Mesni izdelki 2.126 2.133 100,3 
5 Konzerve 319 435 136,7 
6 Gotova krmila 33.580 36.732 109,4 

Vir: Pivka 2007. 

5.3 Analiza prodaje 

Prodaja je najbolj kritična dejavnost podjetja, ki zaključuje poslovni proces in prek 
katere podjetje spreminja svoje izdelke oziroma storitve v denarno obliko. Če prodajna 
služba ne uspe prodati izdelkov podjetja po ceni, ki pokriva stroške in pričakovani 
dobiček, ali pa jih sploh ne proda, je podjetje obsojeno na propad (1998, 131). 

Zadnja tri leta so bila za Pivko perutninarstvo, d. d., zelo pomembna. V letu 2005 je 
prišlo do menjave vodilnih kadrov, kar je v podjetje prineslo nov zagon, povečevati se 
je začela tudi prodaja a, nato pa je ob koncu leta nastopila kriza, ki jo je povzročil 
preplah zaradi nevarnosti ptičje gripe. Posledično je prodaja takrat upadla. V začetku 
leta 2006 se je bolezen ptičje gripe v Evropi dejansko pojavila in je zaznamovala 
celoletne prihodke družbe v tem letu. S povečano intenzivnostjo prodaje, s ponovnim 
izvozom svežega mesa v Italijo in z novim izdelkom Začinjen piščanec je podjetju proti 
koncu leta 2006 vseeno uspelo ublažiti izpad prihodkov iz prve polovice leta. Prodajo v 
letu 2007 so zaznamovale dve stvari, in sicer porast stroškov vhodih surovin za 
proizvodnjo mesa in povečano povpraševanje po perutninskem mesu, kar bi bilo za 
podjetje dobro, če ne bi sovpadalo z zamrznitvijo prodajnih cen za meso pri vseh večjih 
trgovcih, kar je bila posledica uvedbe evra v Sloveniji. 

Obseg prodaje opazujemo na temelju izdanih faktur za prodane proizvode. Ker 
fakture vsebujejo tekoče prodajne cene, nam ta način spremljanja in ocenjevanja prodaje 
pomeni kategorijo, ki vsebuje vse slabosti tekočih cen. Samo ocenjevanje vrednostnega 
obsega zahteva izločanje vpliva inflacije na podatke o tem obsegu.  

Pri spremljanju in ocenjevanju strukture prodaje so praviloma zanimive številne 
strukture, ki vsaka po svoje vplivajo na poslovno uspešnost. Prodajo kaže spremljati in 
ocenjevati vsaj po naslednjih strukturah prodaje: po prodajnih trgih, po vrstah izdelkov, 
po vrstah prodaje (klasična, grosistična, detajlistična, zastopanje, posredovanje), po 
prodaji izdelkov, trgovskega blaga, materiala in odpadkov, po stopnji uvedenosti 
izdelkov ali storitev v poslovni program, po metodi ABC (Pučko 2001, 114). 
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V nadaljevanju bom predstavila obseg in strukturo prodaje po prodajnih trgih in po 
vrstah izdelkov. Tržna ponudba podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., zajema tri glavne 
skupine izdelkov, to je sveže meso, zmrznjeno meso in izdelke. Zmrznjeno meso je 
vključeno kot del prodajnega programa zaradi nastajanja viškov pri proizvodnji, se 
pravi, da je stranski produkt zagotavljanja široke ponudbe svežega mesa na trgu. Na 
trgu ni večjega povpraševanja po njem, zato so cene zelo nizke.  
 

Tabela 5.2   Struktura prodaje podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in 
2007 

  2006 2007 Indeks  

 
Znesek 

(v €)                  
Tekoče 

cene (v €) I06/07 

Stalne cene 
(v €) 2007/2006 

Meso piščancev 12.186.550 14.841.782 104,4 14.216.266 116,6 
Meso puranov 1.768.567 2.181.899 104,4 2.089.941 118, 2 
Izdelki iz mesa 5.596.519 5.883.074 104,4 5.635.128 100,7 
Ostalo (kunci, 
kokoši, konj, noj) 593.208 649.606 104,4 622.227 104,9 
            
Skupaj meso in 
izdelki 21.144.844 23.566.360 104,4 22.573.141 106,7 
Ostala realizacija 
(jajca, krma ...) 3.722.376 2.758.607 104,4 2.642.343 70,9 
Skupaj realizacija 23.867.220 26.314.968 104,4 25.205.908 105,6 

Vir: Pivka 2006–2007a. 

 

Družba je v letu 2007 ustvarila 25.205.908 evrov prihodkov od prodaje, kar je 
dobrih 5 % več kot v prejšnjem letu. Največji delež med prihodki od prodaje je imelo 
piščančje meso, ki ostaja še vedno vodilna tržna sila v podjetju. V primerjavi z letom 
2006 se je v letu 2007 prodaja le-tega povečala za 18,2 %. V letu 2007 se je povečala 
tudi prodaja puranjega mesa. Prodaja izdelkov, ki so najbolj raznolika skupina 
Pivkinega proizvodnega programa in zajemajo šunke ter šunkarice, posebne salame, 
perutninske salame, hrenovke, klobase in trajne konzerve, se je v letu 2007 povečala za 
približno 0,7 %, vendar še vedno ni dosegla želenih rezultatov. Povečala se je tudi 
prodaja ostalih izdelkov, kjer je v letu 2007 najbolj izstopala prodaja kuncev, konjskega 
in nojevega mesa. Ostala realizacija, kamor spadajo predvsem jajca in krma, se je 
zmanjšala za 29,1 % predvsem zaradi ukinitve proizvodnje valilnih jajc, ki jo je 
prevzela nova lastnica Jata Emona.  

Podjetje je usmerjeno na domači in tuji trg. Na domačem trgu so v letu 2007 
ustvarili za 22.894.022 evrov prihodkov od prodaje, kar je 87 % vseh doseženih 
prihodkov. V strukturi domačih kupcev prevladujejo trgovski sistemi (Mercator, Tuš, 
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Spar ...). Ostali kupci so še trgovine, obrati mesno-predelovalne industrije, mesarji, 
javna podjetja (šole, vrtci, domovi za upokojence ...), domači grosisti, gostinstvo, 
kmetijske zadruge in drugi. Podjetje ima organizirani tudi dve lastni prodajni mesti, in 
sicer Diskont Pivka na Kalu in Trgovino Marof, ki predstavljata 6-odstotni delež med 
domačimi kupci.  

Zaradi zasičenosti domačega trga se podjetje v zadnjih letih vedno bolj usmerja tudi 
na tuja tržišča. Na tujem trgu so tako v letu 2007 ustvarili za 3.420.946 evrov prihodka, 
kar je za 47,44 % več kot v letu 2006. Od tega so večino prihodkov dosegli s prodajo na 
trgih EU, ostalo pa so bili kupci iz Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in 
Hercegovine. 

5.4 Analiza financiranja 

Finančna funkcija je ena izmed temeljnih funkcij v podjetju, katere naloga je 
preskrba potrebnih sredstev za nemoteno odvijanje poslovnega procesa. Načinov 
pridobitve sredstev je več in tako se lahko podjetje financira s kapitalom, ki ga 
priskrbijo lastniki, ali z dolgom, ki ga podjetje pridobi od drugih pravnih ali fizičnih 
oseb. Financiranje je proces, ki je prisoten pri odvijanju vseh drugih procesov v 
podjetju. Rečemo lahko, da napaja vse druge delne procese s potrebnimi finančnimi 
sredstvi in da se v financiranju na določen način sintetizira ter odraža celota poslovanja 
podjetja. To tudi pomeni, da je potrebno vzroke za problemske položaje, ki jih bomo 
ugotavljali na področju financiranja, iskati v okviru celotnega poslovnega procesa 
(Pučko 2001, 128). 

Financiranje podjetja delimo na dva velika dela: na pasivno in aktivno financiranje. 
Pasivno financiranje se nanaša na nabavljanje finančnih virov oziroma finančnih 
sredstev in ustvarja povsem določeno konstitucijo obveznosti do virov sredstev. Na 
drugi strani pa aktivno financiranje pomeni vlaganje finančnih sredstev v druge oblike 
sredstev podjetja in tako ustvarja določeno sestavo sredstev podjetja. Z ustvarjeno 
konstitucijo sredstev in obveznosti do virov sredstev so vzpostavljena posebna razmerja 
med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev, saj kažejo na problem smotrnosti ali 
problem namenskosti financiranja v nekem podjetju (Pučko 2001, 129). 

Za uspešno opravljanje finančne funkcije je potrebno tesno sodelovanje in 
koordinacija z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju. V nadaljevanju poglavja bom 
predstavila obseg in strukturo obveznosti do virov sredstev ter s pomočjo plačilne in 
finančne stabilnosti še razmerja med sredstvi in viri financiranja. 

5.4.1 Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev  

Iz tabele 5.3 je razvidno, da so se obveznosti do virov sredstev v letu 2007 v 
primerjavi z letom 2006 povečale za 1,8 %. V obeh proučevanih letih je največji delež v 
strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljal kapital, drugi največji delež pa so 
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predstavljale kratkoročne finančne in poslovne obveznosti. Kapital se je v letu 2007 
zmanjšal za 2 %, medtem ko so se kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
povečale za kar 27,2 % v primerjavi z letom poprej.  

Kapital je najpomembnejša postavka bilance stanja. Kapital, to je lastniški kapital, 
kot je navadno imenovan pri poslovnem financiranju, je ostanek sredstev po odštetju 
dolgov. Je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem organizacije ne zapade (Turk 
2004, 243). 

Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, vplačani presežek kapitala, rezerve, 
preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let, revalorizacijski popravek kapitala in 
nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let (Pučko 1996, 77). 

Kot sem že omenila, se je kapital v letu 2007 v primerjavi s prejšnjim letom 
zmanjšal, največji delež med kapitalom pa zajemajo kapitalske rezerve. Kratkoročne 
finančne obveznosti so se nanašale na kratkoročne finančne obveznosti do bank, med 
katerimi je bil kredit Krekove banke v višini 429 tisoč evrov, kredit Volksbank v višini 
500 tisoč evrov in še kredita pri Novi Ljubljanski banki ter Banki Koper. Med 
kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so imele največji delež kratkoročne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev, ki so se nanašale na domače in tuje dobavitelje ter na 
obveznosti iz naslova prisilne poravnave. Med druge kratkoročne poslovne obveznosti 
spadajo obveznosti do dela in obveznosti do državnih institucij. Dolgoročne obveznosti 
podjetja v letu 2007 so predstavljale 4,5 % vseh obveznostmi do virov sredstev, mednje 
spadajo dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti. 
Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo dolgoročne kredite do bank, ki so se v 
letu 2007 v primerjavi z letom 2006 zmanjšale za kar 46,1 %. Prav tako so se zmanjšale 
tudi dolgoročne poslovne obveznosti, in sicer za 62,4 %. 
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Tabela 5.3 Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev v letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks 

    
Znesek (v 

€) 
Struktura 

(v %) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 

Struktura 
(v %)  2007/2006 

  
OBVEZNOSTI DO 
VIROV SREDSTEV 29.668.087 100,0  31.523.451 104,4 30.194.876 100,0 101,8 

A KAPITAL 17.560.958 59,2  17.969.339 104,4 17.212.010 57,0 98 
I. Vpoklicani Kapital 4.533.463 15,3  4.533.463 104,4 4.342.397 14,4 95,8 
II. Kapitalske rezerve 6.872.337 23,2  6.872.337 104,4 6.582.698 21,8 95,8 
III. Rezerve iz dobička 6.032.060 20,3  6.032.060 104,4 5.777.835 19,1 95,8 

IV. 
Presežek iz 
prevrednotenja 22.225 0,0  22.225 104,4 21.288 0,1 95,8 

V. 
Preneseni čisti 
dobiček 0 0,0  100.873 104,4 100.873 0,3 0 

VII. 
Čisti dobiček 
poslovnega leta 100.873 0,3  408.381 104,4 391.169 1,3 0 

B 

REZERVACIJE IN 
DOLGOROČNE 
PASIVNE 
RAZMEJITVE 1.230.846 4,1  1.101.989 104,4 1.055.545 3,5 85,8 

C 
DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 2.534.419 8,5  1.412.027 104,4 1.352.516 4,5 53,4 

I. 
Dolgoročne finančne 
obveznosti 2.453.203 8,3  1.380.151 104,4 1.321.983 4,4 53,9 

II.  
Dolgoročne poslovne 
obveznosti 81.216 0,3  31.876 104,4 30.532 0,1 37,6 

Č 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 8.240.033 27,8  10.942.308 104,4 10.481.137 34,7 127,2 

I. 

Obveznosti, 
vključene v skupino 
za odtujitev 0 0,0  0 104,4 0 0,0 0 

II. 
Kratkoročne finančne 
obveznosti 3.384.649 11,4  4.479.272 104,4 4.290.490 14,2 126,8 

III. 
Kratkoročne poslovne 
obveznosti 4.855.384 16,4  6.463.036 104,4 6.190.647 20,5 127,5 

D 

KRATKOROČNE 
PASIVNE 
RAZMEJITVE 101.831 0,3  97.788 104,4 93.667 0,3 92 

Vir: Pivka 2006–2007a. 
 

Za ocenjevanje strukture virov financiranja se poslužujemo izračuna dveh kazalcev: 
stopnje kapitalizacije in stopnje zadolženosti. Oba kazalca kažeta, kakšno politiko vodi 
podjetje glede pridobivanja sredstev. Opazovanje vrednosti teh dveh kazalcev večletnih 
primerjav nam omogoča spoznati uspešnostni potencial podjetja (Koletnik 1997, 223).  

Stopnjo kapitalizacije in stopnjo zadolženosti opredeljujemo kot odnos (Pučko 
2001, 132): 

Stopnja kapitalizacije = lastni / vsi viri 
Stopnja zadolženosti = tuji / vsi viri 
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Tabela 5.4 Stopnja kapitalizacije (v %) in stopnja zadolženosti (v %) podjetja 
Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in 2007 

  2006 2007 Indeks  

  
Znesek 
(v €) 

Tekoče 
cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 2007/2006 

1. Lastni viri  17.560.958 17.969.339 104,4 17.212.010 98,0 
2. Tuji viri  12.107.129 13.554.112 104,4 12.982.865 107,2 
3. Vsi viri  29.668.087 31.523.451 104,4 30.194.876 101,8 
4. Stopnja 
kapitalizacije (v 
%) 59,19  57,00  104,4 57,00  96,3 
5. Stopnja 
zadolženosti (v 
%) 40,81  43,00  104,4 43,00  105,4 

Vir: Pivka 2006–2007a. 

Iz tabele 5.6 je razvidno, da je podjetje v opazovanem obdobju razpolagalo z več 
lastnimi kot tujimi viri, kljub temu, da so se tuji viri v letu 2007 povečali za 7,2 %.                                                                                                                             
Razlog za povečanje tujih virov je 26,8-odstotno povečanje kratkoročnih poslovnih                                                                                                                             
obveznosti in 27,5-odstotno povečanje finančnih obveznosti v tem letu. Stopnja 
kapitalizacije je v letu 2007 znašala 57 % in se je glede na leto 2006 zmanjšala, a je 
kljub zmanjšanju v letu 2007, v obravnavanem obdobju ostala nad priporočljivo mejo 
50 % lastnih virov podjetja. 

Velja namreč pravilo, da naj bi bila deleža lastnih in tujih sredstev približno 50-
odstotna. Razloga za to sta dva. Lastni kapital naj bi pokrival vsaj vse tuje vire, ker je s 
tem tuja naložba varnejša. Prevelik delež tujih virov pa bi lahko okrnil samostojnost 
podjetja ali pa bi pahnil podjetje v likvidnostne in druge težave zaradi izplačila visokih 
obresti, vračanja kredita in podobnega. Če se podjetje zadolžuje do meje 50 %, izkorišča 
finančni vzvod. Finančni vzvod pomeni uporabo dolga za financiranje podjetij. Stopnja 
finančnega vzvoda je razmerje med stopnjo spremembe celotnega dobička in stopnjo 
spremembe dobička iz poslovanja in je tem višja, čim večji del svojega poslovanja 
podjetje financira z zadolževanjem. Večji dolg deluje kot vzvod, ki omogoča dvig 
celotnega dobička za več odstotkov, kot je dvig dobička iz poslovanja (Mramor 1993, 
222). 

5.4.2 Plačilna sposobnost 

Sposobnost poravnanja svojih obveznosti ob roku zapadlosti imenujemo plačilna 
sposobnost podjetja, ki mora zato razpolagati z ustreznimi likvidnimi sredstvi. Plačilna 
sposobnost podjetja ali likvidnost je najbolj osnovni pogoj uspešnosti poslovanja 
podjetja. Pomembno je, da ima podjetje primerno sestavo gibljivih sredstev, saj s 
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primerno dinamiko spreminjanja le-teh v denarno obliko pravočasno poravnava svoje 
obveznosti (Rebernik 1997, 267).  

Plačilno sposobnost podjetja ocenjujemo s pomočjo koeficienta obratne likvidnosti, 
koeficienta hitrega preizkusa likvidnosti in koeficienta denarne likvidnosti. Koeficient 
obratne likvidnosti oziroma kratkoročni koeficient kaže financiranje kratkoročnih 
(obratnih) sredstev iz kratkoročnih obveznosti do virov sredstev. Podjetje naj bi po 
mnenju nekaterih ohranilo plačilno sposobnost, če so obratna sredstva večja od 
kratkoročnih obveznosti oziroma naj bi se ta kazalnik gibal okrog vrednosti 2 (Pučko 
2001, 133). 

 
Koeficient obratne likvidnosti = obratna sredstva / kratkoročne obveznosti 
 
Koeficient hitrega preizkusa likvidnosti ali pospešeni koeficient dobimo, če 

kratkoročna sredstva, zmanjšana za zaloge, primerjamo s kratkoročnimi obveznostmi. 
Zaloge so najmanj likvidna oblika kratkoročnih sredstev, zato je ta kazalnik pomembno 
merilo sposobnosti podjetja za poravnavo kratkoročnih obveznosti brez posega v 
zaloge. Podjetje je plačilno sposobno, če znaša vrednost tega kazalnika vsaj 1. Če pa je 
vrednost tega kazalnika večja od 1, gospodarska družba poleg zalog dolgoročno 
financira tudi druga kratkoročna sredstva.  

 
Koeficient hitrega preizkusa likvidnosti = obratna sredstva – zaloge / kratkoročne 

obveznosti. 
 
 Koeficient denarne likvidnosti kaže, koliko kratkoročnih obveznosti lahko podjetje 

poravna s svojimi najlikvidnejšimi sredstvi na določen dan. Njegova optimalna velikost 
naj bi bila vsaj 0,5, saj za podjetje ni gospodarno, da ima več sredstev v najlikvidnejši 
obliki, kot jih v danem trenutku potrebuje za poplačilo svojih obveznosti. 

 
Koeficient denarne likvidnosti = denarna sredstva / kratkoročne obveznosti 

 

V tabeli 5.7 so podani izračuni za vse tri kazalnike likvidnosti podjetja v letih 2006 
in 2007. Njihove vrednosti so nizke, saj niso nikoli dosegle priporočljivih vrednosti za 
izračunane količnike. Koeficient obratne likvidnosti oziroma hitri koeficient je v letu 
2006 znašal 0,82 %, nato pa se je v letu 2007 povečal za 2,4 %, vendar je njegova 
vrednost še vedno le 0,84. Razlog za tako nizko vrednost hitrega koeficienta gre 
pripisati predvsem velikemu povečanju zalog v letu 2007 in povečanju tako 
kratkoročnih finančnih kot tudi kratkoročnih poslovnih obveznosti. Koeficient hitrega 
preizkusa likvidnosti je bil edini, ki se je v letu 2007 zmanjšal v primerjavi s prejšnjim 
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letom, in sicer za 19 %. Količnik denarne likvidnosti je ostal v obeh letih približno 
enak, predvsem zaradi majhnih denarnih sredstev. Omeniti velja, da se lahko plačilna 
sposobnost podjetja hitro spreminja in jo je potrebno spremljati večkrat letno.  
 

Tabela 5.5 Plačilna sposobnost podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in  
2007 

    2006 2007 Indeks 

    
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 2007/2006 

1 Obratna sredstva  6.873.083 9.240.340 104,4 8.850.900 128,8 
2 Zaloge  2.051.267 4.084.685 104,4 3.912.533 190,7 
3 Denarna sredstva 78.551 38.498 104,4 36.875 46,9 
4 Kratkoročne obveznosti  8.341.864 11.040.096 104,4 10.574.804 126,8 

5 
Količnik obratne 
likvidnosti 0,82 0,84  0,84 102,4 

6 
Količnik hitrega 
preizkusa likvidnosti 0,58 0,47  0,47 81 

7 
Količnik denarne 
likvidnosti 0,01 0,01  0,01 100 

Vir: Pivka 2006–2007a. 

5.4.3 Finančna stabilnost 

Količnik finančne stabilnosti je razmerje med dolgoročnimi viri sredstev in 
dolgoročnimi sredstvi. Dolgoročni viri zajemajo kapital, dolgoročne rezervacije in 
dolgoročne obveznosti, dolgoročna sredstva pa stalna sredstva, povečana za terjatve iz 
poslovanja. Za finančno stabilno poslovanje mora biti vrednost tega količnika okoli 1. V 
tem primeru podjetje vsa dolgoročna sredstva pokriva z dolgoročnimi viri sredstev. Če 
je vrednost količnika pod 1, ima podjetje težave pri ohranjanju finančne stabilnosti, saj 
del dolgoročno vezanih sredstev financira s kratkoročnimi viri. Če pa kazalec preveč 
presega vrednost 1, ima podjetje prevelike dolgoročne vire sredstev, kar je nesmotrno, 
saj preveč angažiranih lastnih sredstev onemogoča podjetju izkoriščati finančni vzvod, 
kar vpliva na nižjo donosnost lastnega kapitala, poleg tega pa so dolgoročni viri tudi 
dražji od kratkoročnih (Pučko 1997, 89). 
 

Koeficient finančne stabilnosti = dolgoročni viri sredstev / dolgoročno vezana sredstva 

 

Iz tabele 5.8 izhaja, da se je vrednost kazalnika v letu 2007 povečala za 18,1 %, 
vendar je kljub temu ostala pod vrednostjo 1, kar pomeni, da ima podjetje določene 
težave z ohranjanjem finančne stabilnosti. Koeficient finančne stabilnosti je v letu 2007 
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narasel zaradi 26,4-odstotnega zmanjšanja dolgoročno vezanih sredstev. V letu 2007 so 
tako 85 % svojih dolgoročnih sredstev financirali z dolgoročnimi viri, ostalih 15 % pa s 
kratkoročnimi viri.                                                                                                                                                                         
 

Tabela 5.6 Finančna stabilnost podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in  
2007 

  2006 2007 Indeks  

  
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 
Stalne cene 

(v €) 2007/2006 
1. Dolgoročni viri 
sredstev  21.326.223 19.381.366 104,4 18.564.526 87,1 
2. Dolgoročno vezana 
sredstva  29.668.087 22.795.000 104,4 21.834.291 73,6 
Količnik finančne 
stabilnosti 0,72 0,85 / 0,85 118,1 

Vir: Pivka 2006–2007a. 
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6 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA IN USPEŠNOSTI 

Analizirati poslovni uspeh in uspešnost poslovanja podjetja pomeni spremljati in 
ocenjevati uspeh ter uspešnost, ki jo podjetje dosega, pri tem ugotavljati odklone med 
doseženim in določenimi osnovami, ocenjevati te odklone ter izluščiti problemske 
položaje. Temeljita ocena problemskih položajev omogoča opredelitev glavnega 
problema, ki terja rešitve oziroma ukrepanje (Pučko 2001, 143). 

6.1 Analiza poslovnega uspeha 

Vsak ekonomski subjekt pri svojem delovanju teži k uspešnemu poslovanju, tega pa 
doseže takrat, kadar doseže zastavljene cilje. Pri opredeljevanju poslovnega uspeha 
moramo izhajati iz cilja gospodarjenja, tega pa podjetjem v tržnem gospodarstvu 
predstavlja predvsem dobiček (Tekavčič 1995, 68). 

Poslovni izid ali poslovni rezultat podjetja je razlika med prihodki in odhodki, ki je 
lahko pozitivna (dobiček) ali negativna (izguba). Poslovni izid v obdobju ugotavljamo 
na podlagi izkaza poslovnega izida, ki prikazuje ustvarjene prihodke in povzročene 
odhodke v obravnavanem obdobju. Poslovni izid zajema prihodke in odhodke podjetja, 
med katere prištevamo vse poslovne dogodke ob njihovem nastanku in ne ob njihovem 
plačilu. Poslovni uspeh podjetja navadno izražamo s celotnim ali čistim dobičkom in ga 
ugotavljamo za obdobje enega leta. Celotni dobiček je enak razliki med celotnimi 
prihodki in celotnimi odhodki podjetja. V nadaljevanju bom najprej analizirala 
prihodke, odhodke in na koncu še poslovni izid podjetja v letih 2006 in 2007. 

6.1.1 Analiza prihodkov 

S prihodki razumemo celotno vrednost, ki jo podjetje ustvari s svojim poslovanjem 
v določenem obdobju. Opredeljeni so s prodajno vrednostjo prodanih količin, zajemajo 
pa tudi nekatere izredne postavke, ki prav tako pripomorejo k povečanju poslovnega 
izida (Turk, Melavc, 1994).  

Prihodke delimo na redne in izredne. Med redne prihodke uvrščamo prihodke od 
prodaje in prihodke od financiranja. Med prihodke od prodaje spadajo prihodki od 
prodaje proizvodov, prihodki od prodaje storitev, prihodki od prodaje materiala, 
prihodki od prodaje blaga, prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in 
premij. Med prihodke od financiranja pa sodijo prihodki od obresti, prihodki od 
dividend, prihodki od drugih udeležb pri dobičku, revalorizacijski primanjkljaj. Druga 
skupina prihodkov so že omenjeni izredni prihodki, ki se pojavljajo kot posledica nekih 
občasnih dogodkov v podjetju, povezanih s prodajo materialnih in nematerialnih naložb 
(gre za tisti del vrednosti, dosežen s prodajo osnovnega sredstva, ki presega neodpisano 
vrednost osnovnega sredstva), z ugotovljenimi presežki (presežki materiala, proizvodov, 
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nedokončane proizvodnje, pridobitve zamudnih obresti, pogodbenih kazni, nagrad, 
penalov in podobno) ter z gotovinskimi in podobnimi popusti (kasaskonto, reklamacija) 
(Žnidaršič-Krajnc 1994, 184). 

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi 
prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene 
pri prodaji ali kasneje tudi zaradi zgodnejšega plačila. Finančni prihodki so prihodki iz 
naložbenja, pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi 
naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu, ne 
glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v 
plačilo in poplačljivosti. Z analizo prihodkov želimo ugotoviti sestavo prihodkov in tudi 
to, ali je podjetje v preteklih letih ustvarilo enak, povečan ali zmanjšan obseg prihodkov 
(Koletnik 1997, 158).  

V tabeli 6.1 sta prikazana obseg in struktura prihodkov podjetja Pivka 
perutninarstvo, d. d., za leti 2006 in 2007. Celotni prihodki v letu 2007 so znašali 
25.992.096 evrov in so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 10,2 %, kar je 
pozitivno vplivalo na uspešnost podjetja. Največji delež med prihodki v obeh letih so 
zavzemali poslovni prihodki, ki so se v letu 2007 povečali za 8,8 %. Med poslovne 
prihodke štejemo v glavnem prihodke od prodaje, ki so v obravnavanem podjetju v letu 
2007 narasli za 8,3 %. Prihodki od prodaje, ki zajemajo prodajo na domačem trgu, na 
trgu EU in na trgu zunaj meja EU, so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 
povečevali v vseh treh tržnih skupinah. Največji porast prihodkov, 196,4 %, je bil 
dosežen na trgu Evropske unije, kateremu je podjetje v zadnjem letu                                                                                                                             
namenilo bistveno več prodajnih aktivnosti kakor v preteklosti. Podjetje je torej dobro 
predvidelo svoje možnosti na trgu Evropske unije. Daleč največji porast prihodkov v 
letu 2007 so predstavljali finančni prihodki, s kar 297,8-odstotnim povečanjem. K temu 
p je največ prinesla prodaja lastniškega deleža v Zavarovalnici Triglav, d. d.  
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Tabela 6.1 Obseg in struktura prihodkov za podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., v 
letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks  

   
Znesek 

(v €) 
Delež 
(v %) 

Tekoče 
cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 

Delež 
(v %) 2007/2006 

A 
POSLOVNI 
PRIHODKI 23.428.815 99,3 26.607.646 104,4 25.486.250 98,1 108, 8 

1. Prihodki od prodaje 23.140.102 98,1 26.163.659 104,4 25.060.976 96,4 108,3 

  
Prihodki od prodaje 
na domačem trgu 20.821.673 88,3 

    
21.794.353 83,9 104,7 22.753.305 104,4 

  
Prihodki od prodaje 
na trgu EU 261.218 1,1 808.376 104,4 774.306 3,0 296,4 

  
Prihodki od prodaje 
na trgu izven EU 2.057.211 8,7 2.601.978 104,4 2.492.316 9,6 121,2 

2. 

Sprememba 
vrednosti zalog 
proizvodov               

  
in nedokončane 
proizvodnje -770.087 -3,3 197.631 104,4 189.301 0,7   

3.  
Drugi poslovni 
prihodki (subvencije,                

  
dotacije, regresi, 
kompenzacije,...) 1.058.800 4,5 246.356 104,4 235.973 0,9 22,3 

B 
FINANČNI 
PRIHODKI 89.501 0,4 371.691 104,4 356.025 1,4 397,8 

1. 
Finančni prihodki iz 
deležev 6.133 0,0 330.561 104,4 316.629 1,2 5162,7 

2.  
Finančni prihodki iz 
danih posojil 80.382 0,3 38.997 104,4 37.353 0,1 46,5 

3. 
Finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 2.986 0,0 2.133 104,4 2.043 0,0 68,4 

C 
DRUGI 
PRIHODKI 68.345 0,3 156.412 104,4 149.820 0,6 219,2 

  

 

23.586.661 100,0 

    

25.992.096 100,0 110,2 
PRIHODKI                                           
SKUPAJ 27.135.749 104,4 
Vir: Pivka perutninarstvo 2006–2007c. 

 

6.1.2 Analiza odhodkov 

Po slovenskih računovodskih standardih razvrščamo odhodke v naslednje skupine 
(Slovenski računovodski standardi 2006): 

- Poslovni odhodki, ki so enaki obračunanim stroškom v obračunskem obdobju, 
povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in 
nedokončane proizvodnje, zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih 
zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. Glavne vrste poslovnih 
odhodkov so: stroški materiala, stroški blaga in storitev, stroški dela, 
amortizacija in odpisi obratnih sredstev. 
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- Finančni odhodki, ki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. 
Odhodke za financiranje sestavljajo predvsem stroški plačanih obresti, medtem 
ko imajo odhodki za naložbenje predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih 
odhodkov.  

- Izredni odhodki, ki jih sestavljajo neobičajne postavke, ki zmanjšujejo izid 
rednega poslovanja. Sem štejemo tudi rezervacije za kritje možne izgube.  

 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog 

proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Pripoznajo se po 
obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.  

Iz tabele 6.2 lahko ugotovimo, da so se celotni odhodki podjetja Pivka 
perutninarstvo, d. d., v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečali za 9,1 %. Največji 
delež so zajemali poslovni odhodki, z vsaj 98,37-odstotnim deležem v opazovanem 
obdobju. V primerjavi z letom 2006 so se v letu 2007 poslovni odhodki povečali za 9 
%. Ker je Pivka perutninarstvo, d. d., proizvodno podjetje, je k temu najbolj pripomoglo 
povečanje stroškov blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo glavnino stroškov 
poslovanja, ti so leta 2007 predstavljali 75,93-odstotni delež, kar je bilo za 19,4 % več 
kot v predhodnem letu. Do takšne spremembe je prišlo predvsem zaradi celoletnega 
višanja cen vhodnih surovin za proizvodnjo in višjih cen storitev, ki so jih za podjetje 
opravljali kooperanti oziroma rejci. Stroški dela so se zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih v letu 2007 zmanjšali za 13,9 %. Postavka odpisi vrednosti, ki predstavlja 
amortizacijo od neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, se je v letu 2007 prav tako zmanjšala, in sicer za 15,5 %. Naslednji element so 
odhodki iz financiranja, ki so se leta 2007 glede na leto 2006 povečali za 2,9 %. To 
povečanje izhaja iz povečanja finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti, katere 
sestavljajo stroški obresti, dani kasaskonti ter stroški dolgoročnih in kratkoročnih 
finančnih naložb.  
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Tabela 6.2 Obseg in struktura odhodkov za podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., v 
letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks  

    
Znesek 

(v €) 
Delež 
(v %) 

Tekoče 
cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 

Delež 
(v %) 2007/2006 

A 
POSLOVNI 
ODHODKI 23.098.374 98,4  26.292.089 104,4 25.183.993 98,4  109,0 

1 
Stroški blaga, 
materiala in storitev 16.281.432 69,4  20.293.173 104,4 19.437.905 75,9  119,4 

2 Stroški dela 5.245.491 22,4  4.718.325 104,4 4.519.468 17,7  86,1 
3 Odpisi vrednosti 1.271.314 5,4  1.121.188 104,4 1.073.934 4,2  84,5 

4 
Drugi poslovni 
odhodki 300.137 1,3  159.403 104,4 152.684 0,6  50,8 

B 
FINANČNI 
ODHODKI 308.342 1,3  331.197 104,4 317.238 1,2  102,9 

1 
Finančni odhodki iz 
finančnih obveznosti 280.737 1,2  311.034 104,4 297.925 1,2  106,1 

2 

Finančni odhodki iz 
poslovnih 
obveznosti 27.605 0,1  20.163 104,4 19.313 0,1  69,9 

C 
DRUGI 
ODHODKI 57.702 0,3  104.082 104,4 99.695 0,4  172,8 

  

  

23.464.418 100,0  

    

25.600.927 100,0  109,1 
CELOTNI 
ODHODKI 26.727.368 104,4 
Vir: Pivka 2006–2007c. 

6.1.3 Analiza poslovnega izida 

Izkaz uspeha gospodarske družbe je poleg bilance stanja temeljni računovodski 
izkaz, ki ga mora ob koncu poslovnega leta sestaviti gospodarska družba, da v njem 
izkaže poslovni izid. V njem so po nekem vrstnem redu vedno navedeni vsi prihodki in 
vsi odhodki obračunskega obdobja, razlika med njimi pa pomeni poslovni izid (Turk 
idr. 1996, 38).  

Poslovni izid ugotavljamo lahko za podjetje kot celoto, lahko pa tudi za dele                                                                                                                             
podjetja in za posamezne proizvode. Glede na to poznamo različne vrste poslovnega 
izida: dobiček, čisti dobiček ali izguba. Dobiček je pozitivni poslovni izid, ki pripada 
tako podjetju kot državi (iz naslova obdavčitve dobička) in je opredeljen kot razlika 
med vsemi prihodki in vsemi odhodki. Čisti dobiček je pozitivni poslovni izid, 
zmanjšan za davke iz dobička in pripada zgolj podjetju. O njegovi delitvi odločajo 
lastniki podjetja (pri delniški družbi delničarji). Razporeja se med zaposlene (deleži 
zaposlenih iz čistega dobička, nagrade managerjem), lastnike (na osnovi kapitala kot 
dividende), v rezerve, povečanje osnovnega kapitala ali ostane nerazporejen. Izguba je 
negativen poslovni izid ter odseva razliko med vsemi prihodki in vsemi odhodki. V 
okviru kapitala predstavlja odbitno postavko, s čimer zmanjšuje vrednost celotnega 
kapitala. V skladu s predpisi mora podjetje izgubo poravnati kot izredni odhodek v roku 
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pet let od nastanka in če je podjetje na takšen način ne more pokriti, mora zmanjšati 
sestavine kapitala (Usenik 2001, 39).  

Iz tabele 6.3 je razvidno, da je podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., v obeh 
opazovanih letih doseglo pozitiven poslovni rezultat oziroma dobiček. V letu 2007 je 
podjetje doseglo za 287,8 % večji čisti dobiček kot v letu 2006. Razlog za tolikšno 
povečanje dobička je bilo večje povečanje prihodkov kot odhodkov, povečale so se vse 
tri skupine prihodkov, najbolj pa prihodki od financiranja. Prihodke so najbolj zniževali 
izredni odhodki in odhodki iz poslovanja, katere so, kot sem že omenila, povzročili 
povečani stroški surovin. 
 

Tabela 6.3 Poslovni izid družbe Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks  

   
Znesek  

(v €) 
Delež 
(v %) 

Tekoče 
cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 

Delež 
(v %) 2007/2006 

1 
Prihodki od 
poslovanja 23.428.815 99,3  26.607.646 104,4 25.486.250 98,1  108,8 

2 
Prihodki od 
financiranja 89.501 0,4  371.691 104,4 356.025 1,4  397,8 

3 Izredni prihodki 68.345 0,3  156.412 104,4 149.820 0,6  219,2 

4 
SKUPAJ 
PRIHODKI 23.586.661 100,0  27.135.749 104,4 25.992.096 100,0  110,2 

5 
Odhodki od 
poslovanja 23.098.374 98,4  26.292.089 104,4 25.183.993 98,4  109 

6 
Odhodki od 
financiranja 308.342 1,3  331.197 104,4 317.238 1,2  102,9 

7 Izredni odhodki 57.702 0,3  104.082 104,4 99.695 0,4  172,8 

8 
SKUPAJ 
ODHODKI 23.464.418 100,0  26.727.368 104,4 25.600.027 100,0  109,1 

9 
Celotni 
dobiček/izguba 122.243 / 408.381 104,4 391.169 / 319,9 

10 Davki iz dobička  21.370 / 0  0 / / 

11 

ČISTI DOBIČEK 
POSLOVNEGA 
LETA 100.873 / 408.381 104,4 391.169 / 387,8 
Vir: Pivka 2006–2007c. 

6.2 Analiza poslovne uspešnosti 

Uspeh poslovanja še ni kazalec, ki bi povedal vse o dejanski uspešnosti oziroma 
neuspešnosti poslovanja podjetja. Zato poznamo mero uspešnosti gospodarjenja, ki kot 
razmerje med ciljem gospodarjenja in sredstvom za dosego tega cilja omogoči relativno 
primerjavo. Mera uspešnosti gospodarjenja ali ekonomsko načelo zahteva, da dosežemo 
čim večji učinek ali cilj z danimi denarnimi sredstvi oziroma, da dosežemo dani učinek 
s čim manjšimi sredstvi (Pučko in Rozman 1992). 

Pri merjenju uspešnosti gospodarjenja v podjetju nas ne zanima absolutna velikost 
učinka, ampak velikost učinka v primerjavi z velikostjo sredstev, ki je bila potrebna za 
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njegovo uresničitev. Zato moramo ekonomsko načelo opredeliti kot načelo doseganja 
čim večjega učinka (rezultata, cilja) po enoti sredstev. To lahko opredelimo kot 
(Žnidaršič-Kranjc 1995, 203): 
 

Uspešnost gospodarjenja = cilj gospodarjenja / sredstva za doseganje cilja 

 

Navedenemu razmerju pravimo mera uspešnosti gospodarjenja in omogoča 
primerjavo ter kriterij izbire med različnimi možnostmi porabe sredstev. Če posameznik 
ali podjetje pri sprejemanju svojih odločitev ne bi upoštevalo mere uspešnosti, in s tem 
temeljnega ekonomskega načela kot kriterija za izbiro med različnimi možnostmi, bi to 
pomenilo, da porabi za doseganje določenega cilja več dobrin kot je nujno, kar pa 
posledično dolgoročno vodi v propad. Uspešnost uresničevanja ekonomskega načela 
lahko izrazimo na več načinov. Tako lahko različne mere uspešnosti opredelimo s 
spremembami zastavljenega cilja gospodarjenja ali z opredelitvijo različnih sredstev 
oziroma mer za sredstva. Omenjeno mero uspešnosti in s tem splošno ekonomsko 
načelo izražamo na tri načine, in sicer kot načelo produktivnosti, ekonomičnosti in 
rentabilnosti (Žnidaršič-Kranjc 1995, 203). 

Uspešnost poslovanja podjetja lahko merimo na več načinov. V nadaljevanju bom 
prikazala uspešnost oziroma neuspešnost poslovanja podjetja Pivka perutninarstvo, d. 
d., z delnimi kazalci uspešnosti poslovanja, kar pomeni, da sem analizirala 
produktivnost dela, ekonomičnost ali gospodarnost in rentabilnost. Praviloma morajo 
biti pozitivni vsi trije kazalci, da lahko govorimo o uspešnosti poslovanja.  

6.2.1 Analiza produktivnosti dela 

Produktivnost opredeljujemo na splošno kot odnos med pridobljenimi poslovnimi 
učinki in zanje porabljeno količino posamezne vrste poslovne prvine. Največkrat 
ugotavljamo samo produktivnost dela, ker je delo najaktivnejša poslovna prvina. 
Kazalec produktivnosti torej pove, koliko poslovnih učinkov smo pridobili z enoto 
porabljenega dela (Pučko 2001, 102).  
 
Koeficient produktivnosti dela = pridobljena količina proizvodov ali storitev /                                                                                                                             
      povprečno število zaposlenih 
 

Poslovni prihodki so najboljši vrednostni približek ustvarjenih poslovnih učinkov, 
zato števec v enačbi lahko izrazimo tudi s poslovnimi prihodki, imenovalec pa s 
povprečnim številom zaposlenih (Tekavčič 1995, 71). 

Koeficient produktivnosti dela nam pove, koliko enot proizvodov smo ustvarili z 
eno enoto porabljenega delovnega časa. Produktivnost dela se poveča, če se poveča 
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količina proizvodov ali storitev, ki jih proizvedemo v eni enoti delovnega časa ali pa, če 
se skrajša čas, ki je potreben za proizvodnjo enega proizvoda ali storitve. 

V tabeli 6.4 je podan izračun produktivnosti dela podjetja Pivka perutninarstvo, d. 
d., v letih 2006 in 2007. Produktivnost dela, ki je v tabeli izražena kot razmerje med 
poslovnimi prihodki in povprečnim številom zaposlenih, se je v letu 2007 povečala za 
25,2 % v primerjavi z letom 2006. Razloga za tolikšno povečanje produktivnosti dela 
sta povečanje poslovnih prihodkov in zmanjšanje povprečnega števila zaposlenih. 
Rečemo lahko, da je podjetje v letu 2007 s povprečno 298 zaposlenimi ustvarilo za 
25.486.250 evrov poslovnih prihodkov.  

 
Tabela 6.4 Izračun produktivnosti dela v podjetju Pivka perutninarstvo, d. d., v 

letih 2006 in 2007 
  2006 2007 Indeks 

  
Znesek  
(v €) 

Tekoče 
cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 2007/2006 

Poslovni prihodki  23.428.815 26.607.646 104,4 25.486.250 108,8 
Povprečno število 
zaposlenih 343 298 /  298 86,9 
Produktivnost dela 68.306 89.287 /  85.524 125,2 

Vir: Pivka 2006–2007c. 

6.2.2 Ekonomičnost ali gospodarnost poslovanja 

Ekonomičnost ali gospodarnost, kot druga možna delna mera uspešnosti 
gospodarjenja, je opredeljena kot načelo doseganja čim večjega produkta na enoto 
stroškov. To načelo zahteva, da proizvedemo dani proizvod s čim manjšimi stroški, 
oziroma da z danimi stroški ustvarimo večji proizvod (Žnidaršič Kranjc 1995, 221). 
 

Ekonomičnost = proizvedena količina proizvodov v obdobju / stroški v obdobju 

 

Ekonomičnost lahko opredelimo tudi kot razmerje med prihodki in odhodki (Lahovnik, 
2000): Ekonomičnost = prihodki / odhodki 
 

S tem kazalnikom izračunamo, koliko proizvoda ali storitve ustvari ena denarna 
enota odhodkov. V analizi lahko ugotavljamo recipročni kazalec ekonomičnosti, ki pa 
predstavlja stroške na enoto proizvoda oziroma storitve, torej lastno ceno proizvoda 
oziroma storitve (Žnidaršič-Kranjc 1995, 222).  

V tabeli 6.5 vidimo, da je podjetje v opazovanem obdobju poslovalo ekonomično, 
saj je bil koeficient ekonomičnosti za malenkost večji od 1, kar pomeni, da so prihodki 
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in odhodki v opazovanem obdobju ostali v enakem medsebojnem razmerju, čeprav so se 
prihodki in odhodki v letu 2007 povečali za 8,8 oziroma 9,0 %.  

 
Tabela 6.5 Izračun ekonomičnosti v podjetju Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 

2006 in 2007 
  2006 2007 Indeks 

  
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 
Stalne 

cene (v €) 2007/2006 
Poslovni prihodki  23.428.815 26.607.646 104,4 25.486.250 108,8 
Poslovni odhodki  23.098.374 26.292.089 104,4  25.183.993 109 
Ekonomičnost 1,01 1,01 /  1,01 100,2 

Vir: Pivka 2006–2007c. 

6.2.3  Analiza rentabilnosti poslovanja 

Pri kazalnikih donosnosti ali rentabilnosti opazujemo donosnost oziroma 
rentabilnost sredstev ali kapitala. V nasprotju s kazalniki gospodarnosti ali 
ekonomičnosti, ki nastopajo v obliki koeficientov, kazalnike donosnosti ali rentabilnosti 
izražamo kot stopnje. Od koeficientov se razlikujejo v tem, da so koeficienti enostavna 
razmerja med dvema računovodskima kategorijama, medtem ko pri stopnjah to 
razmerje še pomnožimo s 100. Lahko nas zanima donosnost celotnega premoženja v 
podjetju, ali pa samo donosnost dela tega premoženja. Stopnja donosnosti kapitala 
(Stdk) je razmerje med (čistim) dobičkom in kapitalom, pomnoženo s 100, in nam pove, 
koliko odstotkov od vrednosti kapitala predstavlja vrednost ustvarjenega (čistega) 
dobička (Bojnec idr. 2007, 239): 
 
Stdk = (čisti) dobiček / kapital x 100 
 

Stopnja donosnosti dolgov (Stdd) je razmerje med obrestmi, ki jih mora podjetje 
plačevati za najeta posojila, in dolgov, pomnoženo s 100, in nam pove, koliko odstotkov 
od vrednosti dolgov predstavlja vrednost obresti. Načeloma je stopnja donosnosti 
dolgov enaka bančni obrestni meri za najeta posojila (Bojnec idr. 2007, 240): 
 
Stdd = plačane obresti / dolgovi x 100 
 

Razliko med navadno višjo stopnjo donosnosti kapitala in nižjo stopnjo donosnosti 
dolgov imenujemo učinek finančnega vzvoda (angleško leverage effect). Gre za 
nagrado za tveganje s tujimi viri sredstev. Če bo poslovanje v podjetju nepodjetno, 
neinovatorsko in nasploh neugodno zaradi negativnih posledic tveganj pri poslovanju, 
bo stopnja donosnosti kapitala nižja od stopnja donosnosti dolgov. V takšnem primeru 



Analiza poslovnega uspeha in uspešnosti 

 
 

 
42 

govorimo o neugodnem 'leverage effectu'. Negativne posledice pa bodo nosili lastniki 
kapitala z nižjo stopnjo donosnosti, v ekstremnih primerih pa celo z izgubo dela kapitala 
(Bojnec idr. 2007, 240).  

Stopnja donosnosti celotnih obveznosti do virov sredstev (Stdco) je sestavljena 
donosnost in je povezana s stopnjo donosnosti kapitala ter stopnjo donosnosti dolgov. 
Izračunana je kot razmerje med (čistim) dobičkom, povečanim za obresti, ki jih podjetje 
plačuje za                                                                                                                             
najeta posojila, in obveznostmi do virov sredstev, pomnoženo s 100. Pove nam, koliko 
odstotkov od vrednosti celotnih obveznosti do virov sredstev predstavlja vrednost 
(čistega) dobička, povečanega za plačane obresti. Takšna stopnja donosnosti bi morala 
biti načeloma višja od stopnje donosnosti dolgov, saj naj bi dobiček pokrival tako 
obresti za dolgove kakor tudi nagrado lastnikom kapitala za podjetnost, inovatorstvo in 
tveganje (Bojnec idr. 2007, 241): 

 
Stdco = (čisti) dobiček + plačane obresti / obveznosti do virov sredstev x 100 
 
Stopnja donosnosti sredstev (Stdsr) je razmerje med (čisti) dobičkom in sredstvi, 

pomnoženo s 100, in nam pove, koliko odstotkov od vrednosti sredstev predstavlja 
vrednost ustvarjenega (čistega) dobička. Z drugimi besedami, stopnja donosnosti 
sredstev nam pove, koliko denarnih enot dobička ustvari podjetje na 100 denarnih enot 
sredstev. Očitno je, da ta kazalnik zanemarja vprašanje lastniške strukture sredstev, saj 
je v imenovalcu upoštevana le skupna velikost vseh sredstev, ne pa posamezni del 
sredstev glede na lastniško pripadnost (Bojnec idr. 2007, 241): 

 
Stdsr = (čisti) dobiček / sredstva x 100 

 
V tabeli 6.6 so izračunane stopnje donosnosti kapitala, dolgov, sredstev in 

obveznosti do virov sredstev. Stopnja donosnosti kapitala se je v letu 2007 povečala za 
298,2 % in je znašala 2,27, kar pomeni, da je vrednost vloženega kapitala predstavljala 
2,27 % čistega dobička. Stopnja donosnosti dolgov je v opazovanem obdobju dosegala 
približno enako vrednost, to pomeni, da so plačane obresti v letu 2007 predstavljale 2,3 
% dolgov. Če primerjamo stopnjo donosnosti kapitala in stopnjo donosnosti dolgov 
ugotovimo, da je podjetje doseglo neugoden finančni vzvod (angleško leverage effect), 
saj je bila razlika med stopnjo donosnosti kapitala in stopnjo donosnosti dolgov v 
proučevanem obdobju negativna, čeprav je bila razlika v letu 2007 precej manjša, kar 
pomeni, da je podjetje pravilno usmerjeno in da je v prihodnjih letih s takšno politiko 
podjetja možno pričakovati ugoden finančni vzvod. Stopnja donosnosti obveznosti do 
virov sredstev se je v letu 2007 povečala za 80,3 % in je predstavljala 2,29 % čistega 
dobička. Na koncu sem izračunala še stopnjo donosnosti sredstev, ki je v letu 2007 
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narasla za 279,4 % in je znašala 1,29 %, kar pomeni, da je 100 denarnih enot sredstev 
podjetju prineslo 1,29 denarnih enot dobička.  
 

Tabela 6.6 Izračun rentabilnosti kapitala, dolgov, obveznosti do virov sredstev in 
sredstev v podjetju Pivka perutninarstvo, d. d., v letih 2006 in 2007 

    2006 2007 Indeks  

    
Znesek 

(v €) 
Tekoče 

cene (v €) I06/07 

Stalne 
cene (v €) 2007/2006 

1 Čisti dobiček 100.873 408.381 104,4 391.169 387,8 
2 Dolgovi 12.107.126  13.541.112  104,4 12.970.413 107,1 
3 Plačane obresti 276.293  311.951  104,4 298.803 108,1 

4 
Obveznosti do virov 
sredstev 29.668.087 31.523.451 104,4 30.194.876 101,7 

5 Sredstva 29.668.087 31.523.451 104,4 30.194.876 101,7 
6 Kapital 17.560.958 17.969.339 104,4 17.212.010 98,0 

7 
Stopnja donosnosti 
kapitala (Stdk) 0,57 2,27 /  2,27 398,2 

8 
Stopnja donosnosti 
dolgov (Stdd)  2,28  2,30 /   2,30  100,9 

9 
Stopnja donosnosti 
obveznosti   1,27 2,29  /  2,29   180,3 

10 
Stopnja donosnosti 
sredstev (Stdsr) 0,34 1,29 /  1,29 379,4 
Vir: Pivka 2006–2007c. 
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7 SKLEP 

Z analizo poslovanja podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., sem poskušala ugotoviti, 
kako uspešno je podjetje poslovalo v letih 2006 in 2007 ter kateri dejavniki so pozitivno 
in negativno vplivali na uspešnost poslovanja. Opravljena analiza poslovanja je 
pokazala, da je podjetje v letu 2007 poslovalo uspešneje kot v letu 2006.  

Pri analizi sredstev podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., je opaziti, da so se v letu 
2007 glede na preteklo leto celotna sredstva podjetja povečala za 1,8 %. Razlog za to je 
bil predvsem v povečanju deleža gibljivih sredstev, kot posledice vpliva povečanja 
zalog, kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih poslovnih terjatev ter zmanjšanja 
vseh prvin stalnih sredstev. 

Analiza zaposlenih je pokazala, da se je povprečno število zaposlenih, izračunano 
kot povprečje stanja na začetku in ob koncu posameznega leta, v letu 2006 glede na leto 
2007 zmanjšalo za 13,1 %. Na tolikšno zmanjšanje števila zaposlenih je vplivala 
ukinitev proizvodnje valilnih jajc in en dan starih piščancev. V obravnavanem obdobju 
so v podjetju zaposlovali približno enako število žensk in moških. V letu 2006 je bilo 
največ zaposlenih z II. stopnjo izobrazbe (nižje poklicno izobraževanje), v letu 2007 pa 
je bilo največ zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe (poklicno izobraževanje). Zaposleni s 
I., II., III. in IV. stopnjo izobrazbe predstavljajo v letu 2006 71-odstotni delež in v letu 
2007 71,4-odstotni delež od vseh zaposlenih v podjetju. Razlog za tako velik odstotek 
delavcev z nizko stopnjo izobrazbe je iskati v naravi dela, ki je tehnološko manj 
zahtevno in ustreza njihovi stopnji izobrazbe. Pri analizi zaposlenih sem ugotovila, da je 
bilo v podjetju 37 % zaposlenih v starostni skupini od 40 do 50 let, ti zaposleni pa so 
vsekakor bolj dovzetni za poškodbe in bolezni, kar pomeni dodaten strošek za podjetje. 
V podjetju so se začeli zavedati pomembnosti zaposlenih, zato skrbijo za redna 
izobraževanja, dobro počutje na delovnem mestu in motivacijo zaposlenih. Koeficient 
fluktuacije se je od leta 2003 do 2005 postopno zmanjševal, v letu 2006 pa je dosegel 
najvišjo vrednost zaradi prenosa zaposlenih k novi lastnici, Jati Emoni. V letu 2007 se 
je koeficient fluktuacije zmanjšal za 52,7 %, saj se je število odhodov zmanjšalo.  

Pri analizi nabave sem ugotovila, da morajo v podjetju zaradi specifičnosti svoje 
proizvodnje in t. i. just in time dobave, katere se poslužujejo, usklajeno delovati tako v 
segmentu proizvodnje kot dobaviteljev. Material, surovine, embalažo in ostalo namreč v 
podjetju nabavijo točno takrat, ko ga potrebujejo, oziroma, ko se zaloga zmanjša na 
minimalno stanje, ki še omogoča normalen potek proizvodnje. Pri takšnem načinu 
dobave se povečajo ekonomski učinki v poslovanju podjetja, saj to potrebuje manj 
skladiščnega prostora in manj delovne sile. Večina dobaviteljev je iz Slovenije, v letu 
2007 pa so predstavljali kar 82,8-odstotni delež, med tujimi dobavitelji pa jih je bilo 
največ iz Nemčije, Hrvaške, Italije in Nizozemske                                                                                                    
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Količinski obseg proizvodnje je v letu 2007 naraščal pri skoraj vseh vrstah 
proizvodov, razen pri kunčjem mesu. Največji delež v skupni proizvodnji imajo, poleg 
krmil, še piščančje in puranje meso ter mesni izdelki. Največje povečanje v letu 2007 je 
predstavljala proizvodnja konzerv, ki je dosegla 435 ton. Med konzerve spadajo 
piščančji in puranji mesni narezek ter ragu iz perutninskega mesa.  

Analiza prodaje je pokazala, da je podjetje v opazovanem obdobju ustvarilo 87 % 
prihodkov od prodaje na domačem trgu. V strukturi kupcev so prevladovali trgovski 
sistemi, manjše trgovine, obrati mesno-predelovalne industrije, mesarji in javna 
podjetja. Največji delež med prihodki od prodaje pa je imelo piščančje meso. Podjetje 
se mora zaradi zasičenosti domačega trga vedno bolj usmerjati na tuja tržišča. Največ 
prihodkov od prodaje so tako ustvarili na trgih držav EU, na Hrvaškem, v Srbiji, 
Makedoniji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini.  

Pri analizi financiranja sem ugotovila, da so se obveznosti do virov sredstev v letu 
2007 v primerjavi s predhodnim povečale za 1,8 %. Največji strukturni delež v 
obveznostih do virov sredstev je imel kapital, iz česar sledi, da je financiranje podjetja z 
lastnim kapitalom pomenilo manjše tveganje poslovanja in je omogočalo večjo 
samostojnost ter konkurenčnost na trgu. V letu 2006 je podjetje 59,19 % sredstev 
financiralo s kapitalom, ostalih 40,81 % pa s tujimi viri. Stopnja kapitalizacije se je v 
letu 2007 zmanjšala na 57 %, ker so se v tem letu obveznosti do tujih virov povečale za 
11,9 %.  

Podjetje je v letu 2007 poslovalo uspešno in izkazovalo čisti dobiček, ki se je v 
primerjavi s predhodnim letom povečal za 287,8 %. Ustvarjen poslovni izid je bil 
posledica dobička iz poslovanja in financiranja. Produktivnost dela se je v letu 2007, 
glede na leto 2006, zaradi povečanja poslovnih prihodkov in zmanjšanja zaposlenih, 
povečala za 25,2 %. Kazalnik ekonomičnosti v opazovanem obdobju kaže na 
ekonomično poslovanje podjetja, kot tudi na dejstvo, da se ekonomičnost podjetja ni 
bistveno spremenila. Izračun kazalnikov rentabilnosti sredstev, kapitala, dolgov in 
obveznosti do virov sredstev je pokazal nadaljevanje uspešnega poslovanja, saj so se vsi 
kazalniki povečali zaradi povečanja čistega dobička v letu 2007.  

Analizo poslovanja podjetja Pivka perutninarstvo, d. d., lahko zaključim z oceno, da 
je podjetje v letih 2006 in 2007, glede na razmere na trgu in v panogi, zaradi sprejetih 
uspešnih poslovnih odločitev uspešno poslovalo. Z analizo poslovanja sem želela 
odkriti probleme, s katerimi so se v podjetju soočali v obravnavanem obdobju, in 
nakazati možne rešitve. Sprememba lastništva v letu 2006, ko je večinska lastnica 
družbe postala Jata Emona, d. o. o., je imela v obravnavanem obdobju pozitiven učinek 
na poslovanje podjetja Pivka perutninarstvo, d.d. Prednosti predstavljajo še t. i. just in 
time način nabave materiala, ki prinaša manjše stroške, letno povečanje prodaje na 
domačem in tujem trgu ter povečanje čistega dobička. V proučevanem obdobju so se 
pojavile slabosti, kot so zastarelost opreme, izračunana na podlagi odpisanosti osnovnih 
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sredstev, visoke cene vhodnih surovin, vpliv ptičje gripe na prodajo, nezadovoljstvo 
zaposlenih z delovnimi pogoji ter izobrazbena in starostna struktura zaposlenih. V 
podjetju se soočajo z veliko konkurenco, katero obvladujejo s prilagodljivostjo tržnim 
spremembam, cenovno politiko in kakovostjo svojega prodajnega asortimana.  
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