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PREDGOVOR
V zgodovini človeštva je mnogokrat prišlo do različnih kriznih situacij, zaradi katerih so se
morali ljudje prilagajati danim razmeram. Od vsakega posameznika je bilo odvisno, kako
se bo znašel v krizni situaciji.
Na gospodarskem področju ima hitro in pravilno odzivanje na nastale gospodarske razmere
še večji pomen. Podjetja, ki se znajo prilagajati novim vplivom iz okolja, lahko
konkurirajo zaostrenim gospodarskim pogojem. Da bi se podjetja čim hitreje prilagajala in
sprejemala pravilne odločitve, morajo dobro preučiti svoje lastno poslovanje.
V Evropi in svetu se trenutno soočamo s čedalje večjo krizo, ki ji ni videti konca. Kriza se
še vedno poglablja in je resna grožnja temeljnim vrednotam družbenega sistema. Sedanja
svetovna kriza, ki jo je v veliki meri povzročil finančni sistem, je za seboj pustila posledice
po vsem svetu. Številna podjetja povsod po svetu kot tudi v Sloveniji so propadla ali pa so
se znašla v krizni situaciji, kjer je bilo potrebno zmanjševati stroške. V večini primerov je
šlo za zmanjševanje števila zaposlenih, s tem pa se je tudi povečala brezposelnost.
Kljub kriznim časom poznamo tudi podjetja, ki vidijo krizo kot izziv. Ta podjetja
uresničujejo svojo poslovno vizijo in kljub krizi ostajajo uspešna. V danih kriznih
razmerah so se znašla tako, da so s svojimi hitrimi odločitvami tvegala in tudi uspela. Za
tako hitre odločitve so potrebovala dinamični in uspešni menedžment. Med taka podjetja
uvrščamo Cinkarno Celje d. d.
Podjetja, kot je Cinkarna Celje d. d., že od samega začetka načrtujejo razvoj ter spremljajo
in primerjajo uspešnost in učinkovitost s povprečjem v panogi. Le na tak način se lahko
izognejo krizi oziroma jo ublažijo. Zato je za podjetja pomembno, da že na samem začetku
najdejo ustrezno tržno nišo, v kateri se tudi v nadaljevanju razvijajo in rastejo.
V svoji magistrski nalogi sem predstavila podjetje Cinkarna Celje d. d. in ključna tveganja
za podjetje. Opravila sem tudi analizo podjetja v letih 2007 do 2011 (Vir: Letna poročila
Cinkarna Celje d. d.)

Ključne besede : kriza, obvladovanje krize, strategije podjetja, planiranje razvoja
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SUMMARY
In the history of mankind there has often been a variety of crisis situations, where people
had to adapt to a given situations. Each individual needed to find a way, how he or she will
fought against the Crisis.
In the economic field, a quick and proper response to the emerging economic situation is
even more significant. Companies that were able to adapt to the new environmental
influences were able to compete with the tough economic conditions. In crisis situations
companies must to consider their own business, in order to accommodate as quickly as
possible and take the right decisions.
Europe and the world are currently facing a growing global crisis, where there is no end in
sight. The crisis is still deepening and is a serious threat to the basic values of the social
system. The current global crisis, which is largely caused by the financial system, has left
repercussions around the world. Many companies throughout the world, as well as in
Slovenia were ruined or have found themselves in a crisis situation where it was necessary
to cut costs. In most cases there was a decrease in the number of employees, thereby also
increase of unemployment.
Despite the crisis time, we recorded the companies that saw the crisis as a challenge. These
companies pursue their business vision and remain successful despite the crisis. Without a
risk and fast decisions making companies often failed, but others succeed. For the right and
quick decisions there is a dynamic and successful management needed. Among such
companies can we include Cinkarna Celje d.d.
Companies such as Cinkarna Celje d.d., from the day start make strategic plans for the
future development. Also they monitor and compare their effectiveness and efficiency
within the industry average. Only this way they can avoid the crisis or avoid it. It is
therefore important that companies worldwide from the start find the right niche, where
they can develop and they can grow.
In my Master´s thesis I presented the company Cinkarna Celje d.d., I also presented which
are the main risks for the company. Also I have made an analysis of company during the
years 2007 and 2011 (Annual reports of Cinkarna Celje d.d.).

Keywords: Crisis, Crisis Management, Business strategy, Planning, Development
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1 UVOD
1.1. Opredelitev področja in opis problema
Po obdobju velike gospodarske rasti in velikih dobičkov je napočil čas krize. Krizo je
sprožil finančni sektor in slaba, mednarodno nekonkurenčna in prezadolžena podjetja.
Globalna finančna kriza je za seboj pustila posledice po vsem svetu. Prezrti so bili ključni
kazalniki krize: povečevanje brezposelnosti, tehnološko zaostajanje in nizka dodana
vrednost. Številna podjetja povsod po svetu kot tudi v Sloveniji so propadla ali so se
znašla v krizni situaciji, v kateri je bilo potrebno hitro ukrepati. V današnjem turbulentnem
času, v katerem se potek dogodkov iz minute v minuto spreminja, morajo podjetja biti zelo
prožna in hitro prilagodljiva na dane situacije. Vodstveni kader mora zavzemati jasna
stališča. Žal pa so poslovodstva prepogosto zniževala stroške proizvodnje in povečevala
brezposelnost. Premalo pa so vlagala v tehnološki razvoj in gospodarsko aktivnost. Kajti
edina rešitev iz depresije je razvoj novih produktov, ki vsebujejo nova tehnološka znanja in
s tem bistveno višjo dodano vrednost.
Pojem krize lahko razumemo kot grožnjo temeljnim vrednotam in normam družbenega
sistema. V času krize se izvaja ogromen pritisk na posameznike kot tudi na podjetja.
Potrebno se je ob pravem času in na pravem mestu pravilno prilagoditi danim razmeram.
Torej hitro odreagirati in ukrepati. Krizne simptome je težko opaziti, zato jih mora vodstvo
podjetja pravočasno odkriti in ukrepati.
(Dubrovski 2008, 18) opredeljuje krizo kot nepredviden dogodek, ki se kaže kot
kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje, nastalo zaradi zunanjih in notranjih
vzrokov v podjetju, ki ogrožajo obstoj in razvoj podjetja.
Delovanje podjetja je bistveno drugačno v času krize kot takrat, ko kriza ni prisotna. Zato
je pomembno, da podjetja že vnaprej načrtujejo delovanje podjetja. Za dolgoročni uspeh
podjetja je potrebno planiranje na strateški ravni menedžmenta. Podjetja lahko s pomočjo
ustreznega planiranja pravočasno ugotovijo, da so se znašla v krizni situaciji. Zato je
pomembno, da se podjetja odzivajo na številne pojave različnih kriznih dogodkov ter tudi
ustrezno ukrepajo.
Nekatera podjetja so se s svojimi strateškimi odločitvami in hitrimi ukrepi krizi celo
izognila ali pa jo vsaj ublažila. Ta podjetja še danes beležijo dobre poslovne rezultate,
kljub temu, da je kriza še vedno prisotna. V Sloveniji je zagotovo eno izmed uspešnih
podjetij Cinkarna Celje d. d., ki s svojimi proizvodi beleži uspešne poslovne rezultate.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je preučiti pojem kriza - kaj sploh je, kako obvladati krizo v
podjetju. V nadaljevanju bom preučila načine obvladovanja krize s pomočjo strateškega
menedžmenta.
Teoretična spoznanja bodo preverjena na primeru raziskovanega podjetja Cinkarna Celje
d. d. Zaradi številnih sprememb, ki so nastale v času krize, je Cinkarna Celje d. d. uspešno
podjetje, ki je krizo sprejelo kot izziv in tako povečalo prodajo svojih izdelkov za več
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odstotkov na letni ravni (v nadaljevanju bo grafično ponazorjena prodaja v odstotkih po
letih). Pri obvladovanju krize podjetja Cinkarna Celje d. d. so bila uporabljena številna
teoretična spoznanja različnih avtorjev. Iz teoretičnih kot tudi praktičnih spoznanj je
razvidna
pomembnost strateškega menedžmenta. Predpogoj za izvedbo procesa
obvladovanja krize je poznavanje trenutnega razvojnega stanja, v katerem se podjetje
nahaja, saj le tako lahko menedžment oziroma vodstvo podjetja ustrezno ukrepa.
Cilji raziskovalne naloge :







Preučiti teoretična spoznanja o krizi v podjetju
Preučiti teoretična spoznanja o obvladovanju krize v podjetju
Analizirati faze podjetniških kriz
Predstaviti podjetje Cinkarna Celje d. d.
Analizirati, v kateri fazi se nahaja podjetje CC d. d.
Oblikovati predlog o nadaljnjem razvoju podjetja Cinkarna Celje d. d.

V nadaljevanju bom izpostavila razloge, zakaj je podjetje Cinkarna Celje d. d., kljub krizi
uspešno, saj je v lanskem letu imelo dobiček iz prodaje povečan skoraj za 187 %
(revidirani podatki za leto 2011, vir Letno poročilo 2011). Uspešnost prodaje je bila
predvsem na tujem trgu, kjer ima Cinkarna Celje d. d. pomemben delež, saj je iz prodaje
razvidno, da se osemdeset odstotkov izdelkov izvozi v strateško pomembne države.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V raziskavi se predpostavlja, da so uspešna podjetja, ki obvladujejo krizo, le tista, ki že
vnaprej načrtujejo razvoj in rast podjetja. Med drugim je za podjetje pomembno, da ima
opredeljeno vizijo, poslanstvo, strategijo, temeljne cilje kot tudi politiko podjetja.
Podjetja, ki uspešno obvladujejo krizne situacije, dosegajo visoko poslovno uspešnost in
prepoznavnost. S pravilnimi in premišljenimi odločitvami si takšna podjetja zagotovijo,
lojalnost zunanjih (kupci, dobavitelji, državne institucije …) kot tudi notranjih udeležencev
(zaposleni).
Raziskovalno magistrsko delo je omejeno na preučevanje obvladovanja krize na primeru
podjetja Cinkarna Celje d. d., ki je kljub krizi zelo uspešno. S pomočjo strateškega
menedžmenta je razvidno, da je podjetje Cinkarna Celje d. d. s svojimi izdelki izbralo
učinkovito tržno nišo, kjer se da dobro poslovati. Cinkarna Celje d. d. je kljub temu imela
konkurenco, ki pa ni bila dovolj uspešna.
Preučevanje raziskovalnega dela temelji na obvladovanju krize v podjetju ter ugotavljanju
stopnje povezanosti s strateškim menedžmentom. V oporo mi je bila domača kot tudi tuja
strokovna literatura. Zaradi preširokega področja preučevanja sem se omejila na
obvladovanje krize na ravni strateškega menedžmenta.

1.4 Predvidene metode raziskave
Za raziskovanje in zbiranje podatkov za magistrsko delo sem uporabila različne metode in
tehnike, prav tako sem uporabila tako domačo kot tudi tujo literaturo različnih avtorjev in
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podatke s spletne strani Cinkarne Celje d. d. Vzpostavila sem tudi stik z izbranim
podjetjem. V veliko pomoč mi je bil moj mentor v Cinkarni Celje d. d., gospod mag.
Jurij Vengust. Pomagal mi je z nasveti, posredoval določene podatke in me vodil pri
pisanju magistrske naloge.
Za magistrsko nalogo sem uporabila sledeče metode in tehnike zbiranja podatkov:
 metodo kvantitativnega zbiranja podatkov
 metodo kvalitativnega zbiranja podatkov
 metodo analize, ki je uporabljena pri analizi poslovanja podjetja Cinkarne Celje d.
d.
 metodo deskripcije, ki je uporabljena za opisovanje dejstev in pojavov s področja
strateškega menedžmenta

11

2 POJEM KRIZE
2.1 Pojem kriza - kaj je?
Podjetje ne posluje vedno uspešno in se zaradi sprememb v okolju lahko znajde kar hitro v
težavah. V zgodovini je mnogokrat prišlo do kriz. Vendar še vedno ostaja vprašanje, kdaj
je podjetje zašlo v krizo? Vsako podjetje in vsaka država vedno išče izhodišče, ki bi bilo
najboljše zanj. Od vsakega podjetja posebej je odvisno, kako se bo znašlo v dani situaciji.
V kolikor se podjetja niso dovolj hitro prilagajala, so se znašla v krizni situaciji. Podjetja,
ki niso dovolj hitro obvladala krize, so propadla.
Ena izmed odmevnih kriz je bil zagotovo t. i. črni petek, ki se je zgodil 25. oktobra 1929.
Zlom newyorške borze vrednostnih papirjev je povzročil, da so v ZDA propadala številna
podjetja. Mnoge družine so izgubile vse premoženje. Kriza ni bila tako razsežna, vendar je
kljub temu dosegla Evropo. Najbolj je bila prizadeta Nemčija, predvsem zaradi odplačila
vojnih odškodnin. Sedaj živimo v globaliziranem svetu, kjer lahko vsaka kriza neke države
doseže ves svet. Zaradi večje povezanosti trgov je vpliv današnje krize večji.
Sedanja svetovna finančna kriza je za seboj pustila širše posledice po vsem svetu prav
zaradi globalizacije trgov, ki so med seboj prepleteni in odvisni. Finančna kriza se je
pričela najprej v Združenih državah Amerike v drugi polovici leta 2007. Razlog zanjo je
bil prenapihnjen nepremičninski balon, ki je počil. Zaradi nezmožnosti odplačevanja
kreditov se je kriza poglobila. Zaradi nje je propadla marsikatera finančna institucija.
Ameriški finančni sektor se je najbolj zamajal zaradi stečaja ene najstarejših investicijskih
bank, Lehman Brothers, ki ji je sledila prodaja banke Merrill Lynch in kasneje zaradi
finančnih težav največje svetovne zavarovalnice AIG.
V Evropski Uniji je finančna kriza pustila za sabo velike posledice. Številna vodilna
gospodarstva znotraj EU (Nemčija, Velika Britanija, Francija) so se znašla v težavah
zaradi držav članic EU, kot so Grčija, Irska, Španija, Italija, Ciper ipd., ki so se soočile z
zahtevnimi situacijami. Grčija je bila prva država znotraj EU, ki se je zlomila zaradi
prevelike zadolženosti. Finančne ministre držav v območju evra čaka še veliko dela v
procesu reševanja krize, saj je potrebno podrobno revidirati bančne sisteme najšibkejših
članic. V krizi se niso znašle le ZDA in EU. Tudi drugod po svetu je bilo opazno
zmanjšanje BDP, znižala pa se je tudi gospodarska rast.
Zaradi sedanje finančne krize lahko rečemo, da je prišlo tudi do krize menedžmenta, ki je
zaradi prevelikih špekulacij ogrozil obstanek številnih podjetij. Po svetu je bil zagotovo
najbolj odmeven skorajšnji propad General Motors (GM).
V Sloveniji je zaradi finančne krize in posledično do manj naročil in storitev prišlo do
propada mnogih podjetij, tako malih kot velikih. Številna odpuščanja in število propadlih
podjetij se še vedno povečuje. Tako je do danes registriranih brezposelnih oseb preko sto
tisoč. V krizi zato nastopajo težave, nevarne za prihodnost in odločilne za položaje
družbenih, naravnih, ekonomskih in duševnih procesov.
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Pojem kriza lahko tudi definiramo kot kratkotrajno, neugodno, kritično stanje v podjetju, ki
je nastalo zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov, ki ogrožajo obstanek podjetja.
Menedžment v času krize mora čim hitreje priti do celovite ocene podjetja. Spoznati mora
glavne vzroke za nastanek krize in pridobiti diagnozo razvojnih problemov podjetja.
( Čater, Lahovnik 2011, 120).
Narediti morajo:






analizo bilance uspeha za zadnjih 3-5 let
analizo bilance stanja za zadnjih 3-5 let z vsemi kazalci
analizo prodaje
analizo ključnih proizvodnih spremenljivk
analizirati zaposlene

V procesu izdelovanja celovite ocene podjetja mora poslovodstvo veliko spraševati in biti
dober poslušalec, saj pride le na tak način do resničnih dejstev. Kriza, kot tudi krizne
situacije zatorej prinašajo za podjetja negativne kot tudi pozitivne učinke. Od podjetja pa je
odvisno, ali vidi krizo kot priložnost ali »zlo«. V nadaljevanju bom opisala, kateri so
pozitivni in kateri negativni učinki krize za podjetja.

2.2 Negativni in pozitivni učinki krize
Neprestane spremembe v zunanjem okolju podjetjem prinašajo priložnosti, ki jih lahko
izkoristijo. V kolikor podjetje ne izkoristi priložnosti, ki mu je bila dana ali jo celo zamudi,
to negativno vpliva na njegovo poslovanje. Podjetja, ki večkrat ne izkoristijo takšnih
priložnosti, se lahko kaj kmalu znajdejo v krizi. V času krize se v podjetju zaznajo
negativne kot tudi pozitivne posledice. Med najpogostejšimi negativnimi posledicami, ki
jih povzročajo krize, so:






Prizadet je ugled podjetja
Načetost kredibilnosti in zaupanja v podjetje
Izguba lojalnosti zaposlenih
Nastajajo dodatni stroški, ki so potrebni zaradi minimiziranje škode
Znižuje se raven produktivnosti zaposlenih

Podjetja, ki so obvladala krizo oziroma so jo uspešno razrešila, so naletela na pozitivne
posledice, ki jih prinaša vsaka kriza. Pozitivne posledice so naslednje :








Pojav novih junakov in kalitev novih mladih menedžerjev
Razvoj zgodnjega opozorilnega sistema
Povečanje budnosti in prožnosti podjetja
Pospešeno spreminjanje delovanja podjetja
Urejanje mnogih prej zanemarjenih zadev
Možnost spreminjanja poslovodstva
Nastanek novih konkurenčnih prednosti
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Krizo podjetja lahko opredelimo kot dinamičen proces problemov, ki se razvijajo skozi
posamezne razvojne faze, kar povzroči neugodno, neželeno in kritično stanje, ki posredno
ali neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Kriza v podjetju lahko nastane
zaradi notranjih kot tudi zunanjih vzrokov, ki jih bom opisala v nadaljevanju.

2.3 Vzroki za nastanek krize v podjetju
Vsako podjetje je odvisno od okolja, v katerem se nahaja in deluje. Zato je pomembno, da
imajo notranji in zunanji udeleženci skupni interes, kar pa v poslovnem svetu ni navada.
Prav zaradi različnih interesov zunanjih in notranjih udeležencev prihaja do krize v
podjetju. Poglavitni razlogi za krizo so neustrezno financiranje, velike in prepogoste
napake pri poslovnem vodenju in odločanju ter neuspešna prodaja (Končina, 1999, 43).
Menedžment podjetja pogosto išče vzroke za krizo zunaj podjetja, čeprav je največkrat
nastala znotraj njega. Zato, da menedžment lahko ugotovi, kje v podjetju tičijo poglavitni
vzroki za nastanek krize, si mora postaviti naslednja vprašanja, ki jih je avtor Novak (2000,
48) zapisal po avtorju Lerbingerju (1997):
1. Ali se vodstvo tako zelo osredotoča na ekonomske cilje, da pozablja na posledice, ki
lahko nastanejo v družbeno-političnem prostoru?
2. Je vodstvo tako zaverovano vase, da pozablja na interese in skrbi zaposlenih,
odjemalcev, lokalnega prebivalstva in drugih udeležencev?
3. Ali si podjetje oz. vodstvo podjetja tako zelo želi doseči dobiček, da pri tem pozablja
na ugled in dolgoročno donosnost podjetja?
4. Ali podjetje oz. vodstvo podjetja namenoma zavaja odjemalce in preostalo javnost s
tem, da zadržuje njim pomembne in koristne informacije?
5. Ali vodstvo podjetja ravna nemoralno in sklepa nelegalne in neetične posle?
S temi vprašanji si podjetje oz. vodstvo podjetja odgovori na bistveno vprašanje, ali drvi v
krizo oziroma ali je že v krizi? Zato bom v naslednjem koraku razvrstila ključne vzroke, ki
so nastali znotraj in zunaj podjetja.
2.3.1 Notranji vzroki
Najpogostejši notranji vzroki za nastanek krize so naslednji:










neučinkovit nadzor kakovostnih proizvodov
šibak pretok poslovnih informacij
visoki stroški poslovanja
tehnološko zaostajanje
finančna nedisciplina
napačne tržne ocene
slabo menedžiranje
nerazvit marketing
zadolževanje ipd.
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Na notranje vzroke vplivajo zgolj zaposleni in menedžment. Pomembno je, da vodstvo
podjetja skuša izboljšati svoje poslovanje tako, da je bolj inovativno, da poišče ustrezno
tržno nišo, ki je konkurenca še ni zapolnila (diverzifikacija poslovanja) ipd.
Avtorja Pümpin in Prange sta v poglavju Vzroki podjetniških kriz (1995, 201-203)
opredelila notranje kot tudi zunanje vzroke za nastanek krize. Po njunem mnenju so
notranji vzroki krize naslednji:
 napake vodenja tukaj gre predvsem za napačno izbiro pravne oblike podjetja, preslabo
opremljenost proizvodnje, preširok proizvodni program ipd.
 rast podjetja (število zaposlenih, promet prihodkov in odhodkov), ko doseže svoj prag,
privede do krize podjetja, v tem primeru pride do napačnega načina vodenja, napačne
strukture podjetja, zato je potrebno zmanjšati ali prestrukturirati podjetje
 notranji boji za oblast v podjetju in osebni spori privedejo do neproduktivnega
poslovanja podjetja
 nenadni odhodi ključnih oseb, npr. raziskovalne skupine, P&R službe, vodij različnih
oddelkov, menedžmenta ipd.
2.3.2 Zunanji vzroki
Zunanji vzroki za krizo v podjetju nastanejo v zunanjem okolju podjetja. Podjetje nima
nobenega pomembnejšega vpliva na njih. Zunanji vzroki za krizo so naslednji:







nihanja deviznih tečajev
protekcionistični ukrepi
višje obrestne mere
večja konkurenca
zapiranje trgov
ipd.

Zunanji vzroki za nastanek krize po Pumpinu so naslednji:
 življenjski cikel poslovnih možnosti: krizo lahko povzroči povečano povpraševanje,
tukaj preti nevarnost predvsem za manjša podjetja, ki niso zmožna zagotoviti zadostnih
količin izdelkov za nadaljnjo prodajo, zaradi finančnih potreb se mora (manjše)
podjetje zadolžiti, kar privede do krize.
 dejavnost konkurence: do krize lahko pride tudi v primeru, da na trg pride nov
konkurent oziroma če se dosedanji konkurenti medsebojno združijo. Posledica
združevanja privede do spremembe strukture na trgu.
 nadaljnje spremembe okolja: vsaka sprememba v okolju lahko privede do krizne
situacije v podjetju, npr. povišanje plač, pomanjkanje in dvig cen na nabavnih trgih,
sprmemembe deviznih tečajev ipd.
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Analiza vzrokov za nastanek krize podjetja identificira področja (procese, pojave in
dogodke), katerih učinke je potrebno omejiti ali odpraviti. Ukvarjanje z napačnimi vzroki
pomeni nadaljnjo izgubo časa, denarja in naporov. Vse to krizni položaj le še zaostri
(Dubrovski 2004, 37).
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3 VRSTE KRIZ V PODJETJU
3.1 Kriza v fazah življenjskega cikla podjetja
Življenjski cikel opisuje evolucijski proces, ki ga spremlja splet dogodkov in to vse od
nastanka (rojstva), rasti (in razvoja), do konca (smrti). Na življenjski cikel vplivajo
kakovostne in količinske spremembe, ki jih posamična živa bitja doživljajo v času svojega
življenja.
Koncept življenjskega cikla se je tudi prenesel na podjetja. Podjetja življenjski cikel
razumejo kot niz dogodkov in sprememb v okolju, ki znatno vplivajo na delovanje
podjetja. Življenjski cikel je sestavljen iz več faz, zato dogodki in spremembe znatno
vplivajo na obliko življenjske krivulje, ki je od podjetja do podjetja različna.
Slika 1: Življenjski cikel poslovne možnosti

Vir : Pumpin in Prange 1995, 38
Prva faza: Ustanovitev oziroma nastanek podjetja: V tej fazi se posameznik ali
določena skupina odloči za ustanovitev podjetja. V tej fazi je pomembno določiti
organizacijsko obliko podjetja, poiskati kapital in denarna sredstva, izbrati tržno nišo, v
kateri bo podjetje poslovalo (proizvodnja/prodaja izdelkov/storitev), oblikovati strategije
podjetja, zaposliti kader, potreben za delo.
Druga faza: Rast in ali razvoj podjetja: Rast in ali razvoj podjetja se začne, ko podjetje
skuša na novo odkrivati možnosti za zniževanje stroškov (izraba novih tehnologij v
proizvodnem procesu), išče načine za izboljšanje poslovnih procesov, išče nove trge (ki še
niso izkoriščeni). Prav tako podjetje skrbi za rast in razvoj na način, da optimalno izkorišča
svoje organizacijske potenciale (svoj kader – zaposleni, resursi, logistične rešitve ...).
Tretja faza: Zrelost podjetja: Faza zrelosti se začne z zrelostjo večine poslov, ki podjetje
počasi oslabijo. Podjetja se soočajo z večdimenzionalno organizacijsko strukturo, ki se ne
odziva na spremembe dovolj hitro, tako, kot bi se morala. V tej fazi se mora marsikatero
podjetje preoblikovati tako, da pride nazaj v pionirsko fazo ali fazo rasti. V kolikor se
podjetje ne preoblikuje dovolj hitro oziroma pravilno, se lahko v kratkem času sooči s tako
imenovano akutno krizo, ki za seboj pusti precej obremenilne posledice (zniževanje
stroškov, krčenje zaposlenih, zmanjšanje proizvodnje).
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Četrta faza: Odmiranje: V tej fazi se ne želi nahajati nobeno podjetje. Kriza je nastopila
in potrebno je čimprejšnje in hitro ukrepanje, saj se lahko podjetje sooči s prisilno
poravnavo ali stečajem. Kriza lahko nastopi v katerikoli fazi življenjskega cikla podjetja,
zato je pomembno, da menedžment pozna te faze in ve, kje so možne kritične točke, da jih
ublaži oziroma odpravi.
3.1.1 Razvojna kriza po Pϋmpinu in Prangeju
Razvojne krize ne nastopijo nenadoma, ampak nastajajo daljši čas. Čimprej se vodstvo
odzove in ukrepa, večja je možnost, da jih bo uspešno premagalo.
Avtorja Pϋmpin in Prange sta opredelila razvojne krize podjetja po razvojnih fazah.
Poudarila sta, da ni nujno, da pride do vsake od teh kriznih faz. Vse je odvisno od
podjetja. Menedžment mora zato biti previden in se ne sme pustiti presenetiti. S svojim
ravnanjem mora hitro ukrepati in prepreči možnost nastanka krize.
Tabela 1 : Model razvojnih kriz po Prangu in Pϋmpinu
Značilnosti

Razvojna kriza

Kriza v
pionirski
fazi

Kriza v
fazi rasti

Kriza v
fazi
zrelosti

Kriza v
fazi
preobrata

Kriza
nesposobnosti

Intuitivno finančno vodstvo pri ustanovitvi; napake vodenja; pomanjkljiva
preglednost nad podjetjem

Kriza
nepravilnega
napovedovanja

Prepozno nastopanje z novimi izdelki; povečana potreba po kapitalu; veliko
močnejši konkurenti

Kriza drobljenja

Zgrešeni projekti; črtanje izdelkov; relativni tržni delež

Kriza prevelike
ekspanzije

Pritisk marže; povečanje zalog; dinamična stopnja zadolževanja

Diverzifikacijska
kriza

Izostale sinergije; močna heterogenost; upadajoča donosnost iz prodaje

Kriza identitete

Raven cen lastnih izdelkov; starostna struktura proizvedenega programa;
produktivnost raziskav in razvoja

Kriza nasledstva

Starostna struktura vodilnega moštva; stopnja fluktacije; želja po lastnem
potrjevanju

Kriza oblasti in
birokracije

Rast števila štabov; povečanje hiearhije; vse večje zaposlovanje; usmeritev v
prosti čas

Kriza preobrata

Zastarel proizvodni program; težišče na
obravnavanje številk; veleprojekti; reklamacije

racionalizaciji;

površno

Vir: Pϋmpin in Prange 1995, 219-225
Tabela 1 prikazuje model razvojnih kriz po Pϋmpinu in Prangu, ki lahko nastanejo v
podjetju v bližnji prihodnosti. Menedžment mora hitro ukrepati z vnaprej znanimi ukrepi,
ki lahko rešijo podjetje.
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3.1.2 Kriza rasti po Greinerju
Po Greinerju podjetja preidejo v pet rastočih faz. Greiner trdi, da na vsako naslednjo fazo
zelo vpliva predhodna faza. Naloge najvišjega vodstva po Greinerju so, da dobro pozna
značilnosti faz in ve, v kateri fazi se podjetje nahaja. Menedžment mora biti na te dogodke
pripravljen, saj vsaka faza, ki je nastala, pusti za seboj določene posledice, ki jih je
potrebno budno spremljati. Le tako bo podjetje pripravljeno na novo krizo, v kolikor ta
nastane. Model rastočega podjetja nam prikazuje pet faz rasti in dogodke, kjer je možnost,
da se podjetje znajde v krizi.
Slika 2 : Model rastočega podjetja po Greinerju (1972, 41)

Vir: Duh, 2002, 70
 Prva faza: Ustvarjalnost: V prvi fazi podjetje vse napore usmeri v uresničitev
svoje ideje v izdelek, v obvladovanje poslovnega procesa in v osvajanje trga. Za
dosego zastavljenega cilja je potreben trud vseh udeležencev, čeprav za slabše
plačilo, z ozirom, da ko bo uspeh, bo boljše. Komunikacija in organiziranost sta
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neformalni, medtem ko je svoboda posameznika razmeroma velika. V tej fazi pride
do krize vodenja, ker se pojavijo nove naloge, ki so lahko prezahtevne za
ustanovitelja oziroma menedžment. To krizo se odpravi na način, da se zaposli nov
vodstveni kader, ki ima potrebne veščine in znanje.
 Druga faza: Direktivno vodenje: V drugi fazi podjetje doživlja bliskovito rast, ki
temelji na centraliziranem vodenju z menedžerjem na čelu. Podjetje ima
funkcionalno organizacijsko strukturo s formalnimi specializiranimi mesti in
hierarhičnimi ravnmi. Komuniciranje med zaposlenimi postane bolj formalno.
Kriza nastopi, ko si podrejeni želijo večjo avtonomijo, tukaj se predvsem misli na
menedžerje, ki so na srednji ravni hierarhije podjetja. Vodstvo zato poskuša naloge
prenesti na druge posameznike znotraj podjetja.
 Tretja faza: Delegiranje: Zaradi uspešne uvedbe decentralizirane organizacijske
strukture se podjetje v tej fazi rasti nagiba k večji pristojnosti in odgovornosti
srednjega menedžmenta. Začnejo se uvajati profitni centri. Motivacija zaposlenih je
bistveni element pri nadaljnji rasti podjetja. Vodstvo podjetja meni, da izgublja
kontrolo nad nekaterimi področji v podjetju, zato govorimo o t. i. krizi kontrole. Za
rešitev te krize je smiselno uvesti posebne tehnike koordiniranja.
 Četrta faza: Koordinacija: Najvišje vodstvo oz. top menedžment v tej fazi uvede
sisteme koordiniranja kot tudi sisteme planiranja in nadzora. Uvedejo se tudi glavni
štabi in servisni oddelek. Na ta način so decentralizirane enote združene v
proizvodne skupine. Vsaka od teh skupin se po novem obravnava kot investicijski
center. V tej fazi rasti podjetje pride do krize birokracije, ki omejuje nadaljnjo rast
in razvoj podjetja. Notranja zapletenost, ki nastaja zaradi mreže formalnih sistemov
in predpisov, pospešuje neproduktivni birokratizem. Formalizem v podjetju počasi
zaduši vsako obliko individualnosti in inovativnosti. Podjetje med drugim postane
preveliko in preveč kompleksno za obvladovanje. Rešitev je možna z uvedbo večfunkcionalnih projektnih skupin, ki preoblikuje organizacijsko strukturo in jo
približa matrični.
 Peta faza: Sodelovanje: Z uvedbo več manjših funkcionalnih projektnih skupin,
postane podjetje bolj prožno in naloge preprostejše. Med zaposlenimi se pospešuje
komunikativnost, ustvarjalnost, spontanost in s tem tudi končno uspeh inovacij.
Poveča se zanimanje za socialne potrebe zaposlenih. V peti fazi avtor Greiner krize
ni poimenoval, saj je za njen nastanek pomembna stran zaposlenih (npr. kot
psihološka zasičenost zaradi premajhnih zahtev po inovativnosti, kreativnosti,
fizične ali emocionalne izčrpanosti, ipd.). Ta kriza v podjetju lahko nastane ali pa
tudi ne. Vse je odvisno od klime v podjetju.
3.1.3 Razvojna kriza po Bleicherju
Avtor Bleicher v svojem modelu prikazuje razvoj podjetja v šestih fazah. Vsaka faza ima
drugačen kontekst in ob koncu vsake faze se pojavijo značilni problemi prehoda v
naslednjo fazo. Prehod je pravilom vedno stopničast in v primeru nepravilne zasnove
prehoda nastopi krizna situacija. Menedžment mora biti v teh situacijah še posebej pazljiv,
da lahko nevarnost za nastanek krize pravočasno prepreči.
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Slika 3 : Model razvojna podjetja po Bleicherju (1996, 439)

Vir: Duh, 2002, 75)
 Pionirska faza: V pionirski fazi so vse aktivnosti usmerjene na tehnološko ali tržno
idejo, kar pomeni veliko stopnjo ustvarjalnosti in kreativnosti. Ustanovitelj je lahko
hkrati izumitelj, kot tudi podjetnik in lastnik. Podjetje si za vstop na trg poišče tržno
nišo. Nevarnost za nastanek krize je posebno velika. Vzroki so lahko: slaba podjetniška
ideja, pomanjkanje virov in pomanjkljive vodstvene sposobnosti ustanovitelja.
 Faza odpiranja trga: Sistematično pridobivanje širšega kroga odjemalcev, kar
podjetje doseže z multiplikacijo podjetniške ideje. Podjetje hitro in občutno raste, s tem
se poveča nevarnost ozkih grl v dobavi. Prav zaradi širitve in povečanih potreb po
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večjih finančnih sredstvih se je potrebno odločiti za sprejem novih družbenikov in
morda tudi za spremembo formalno-pravne oblike podjetja. S tem ustanovitelj v
podjetju izgubi vpliv in moč. Možnost krize v fazi osvajanja trga se skriva v napakah
pri prilagajanju zmogljivosti možne rasti. Prav tako preti tudi nevarnost, da podjetje ob
povečanju doseženega ne bi zmoglo razviti strateško uspešnih potencialov za
prihodnost. Izhod iz krize je v diverzifikaciji, prenosu izkušenj in sposobnosti podjetja
na nova področja, ki še niso zapolnjena.
 Faza diverzifikacije: Zahteva po inoviranju se povečuje, s tem pa podjetje na novo
išče nove tehnološke in tržne možnosti razvoja. V tej fazi je priporočljivo, da se nove
dejavnosti ločijo od ustaljenih in se prenesejo v pravno samostojne hčerinske oz.
sestrske družbe. Z naraščajočo diverzifikacijo je smiselna divizionalizacija celotnega
podjetja. Usposobljenost vodilnih na novih področjih se zdi vse bolj dvomljiva. Zato je
potrebno poiskati za nova področja nov vodilni kader, ki ima potrebne izkušnje in
znanje.
 Faza akvizicije: Prevzem drugih podjetij ima v glavnem dvojni namen:
- okrepiti osnovni trg, ki ga podjetje s svojimi dejavnostmi ni moglo osvojiti
- ali pa pritegniti zunanje zmogljivosti, če diverzifikacija z lastnimi močmi v podjetju ni
dovolj hitra.
Poskusi izenačevanja kulture hčera s kulturo matične hiše se lahko končajo s pravo
»kulturno bitko«. S povečanjem internacionalizacije zaradi vključevanja novih podjetij
pridobivajo na pomenu regionalne organizacijske enote. Možnost krize v tej fazi izhaja
iz razhajanj med pričakovanji in realnostjo integracije objektov akvizicije.
 Faza kooperacije: Če akvizicija ne prinese večjih uspehov, je nadaljnja pot sklepanje
kooperacijskih razmerij. Podjetje skuša z enim ali več kooperacijskimi partnerji
vstopiti na proizvodna ali tržna področja, ki so zanj zaprta. Sodelovanje z drugimi
podjetji zahteva vpeljavo koordinacijskih mehanizmov, ki skrbijo za usklajevanje
interesov. Pri jointventures prihaja pogosto do sporov na kulturnem področju. Podjetje
si skuša ustvariti nove poslovne možnosti. Izhodišče strateških programov kooperacije
je iskanje sinergijskih učinkov s tržnimi partnerji. Možnost krize v fazi sodelovanja je v
šibkosti pogodbenih določil, ki si jih partnerja lahko razlagata vsak po svoje. Izhod iz
krize ni enako boleč za oba partnerja. Podjetje, za katerega kooperacija ni bila uspešna,
lahko najde rešitev v prestrukturiranju.
 Faza prestrukturiranja: Podjetje spozna, da se je stečaju mogoče izogniti le z obnovo
lastne aktivnosti. V okviru notranjega prestrukturiranja se bodo opustila tista poslovna
področja, ki stagnirajo in v prihodnosti niso zmožna preživeti. Podjetje skuša doseči
donosnost in likvidnost, da bi se ponovno začel razvoj. Ta faza zahteva popoln zasuk v
vedenju, saj gre za preklop iz ekspanzijskega razmišljanja v omejevalno. Različica
notranjega prestrukturiranja je, ko podjetje odkupi lastno vodstvo in zaposlene
motivira za obnovo. Če podjetju ne uspe z lastnimi močmi, največkrat nujno preide k
zunanjemu prestrukturiranju. Podjetje postane kandidat za prevzem in izgubi
samostojnost, preide v drugo podjetje ali pa se ga razdeli na dele in po delih proda. Če
na trgu ni interesenta za nakup celotnega podjetja ali njegovih delov, je propad
neizbežen.
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3.2 Kriza glede na stopnjo intenzivnosti
Kriza v podjetju je preteča nevarnost, ki se pojavi nenadoma in napreduje postopoma po
različnih fazah. Glede na stopnjo in intenzivnost so krizo preučevali avtorji Krystek,
Tavčar in Boeckenfoerde.
Razlikovali so jo na:
 potencialno krizo
 latentno krizo
 akutno krizo.
Slika 4 : Vrste kriz glede na stopnjo intenzivnosti Krystek, 1987, Tavčar, 1996

Vir: Dubrovski 2004, 75
 Potencialna kriza: v tej fazi se nahaja glede na življenjski cikel in razvojne faze
dejansko vsako podjetje. To je vsakodnevno tveganje, v katerega je vpeto podjetje
preko svojih poslovnih izzivov. V tej fazi se kriza ne odraža. Pojavljajo se že prvi
znaki, ki jih je potrebno zaznati pravočasno tako, da se kriza ne razvije v nadaljnje
faze. V kolikor podjetje odreagira pravočasno in odkrije nevarnost, krizo podjetje
prepreči in jo izkoristi kot priložnost.
 Latentna kriza: v tej fazi so simptomi krize že vidni, vendar še vedno ne dovolj. V
tej fazi krize podjetje izgubi velik del konkurenčnih prednosti, ki jih je pridobilo. Prav
tako pada tržna privlačnost trgov, na katerih podjetje posluje. S pomočjo različnih
analiz (SWOT analiza, portfeljska analiza ipd.) bi morala kriza biti razvidna v samem
podjetju. Vendar ni, saj so izkoriščeni vsi tržni potenciali uspešnosti. Latentna kriza je
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ponavadi v podjetjih, ki niso vlagala v nadaljnji razvoj podjetja. S tem so postopoma
izgubljala pregled nad nadaljnjim iskanjem tržnih potencialov, ki jih ima oziroma bi
jih lahko imelo dano podjetje.
 Akutna obvladljiva kriza: kot je bilo že navedeno pri latentni krizi, izguba
potencialov uspešnosti ogroža podjetje, zato je nadaljnja faza krize imenovana pereča
kriza. V tej fazi se pojavijo prve izgube, ki jih lahko obvladamo z intervencijskimi
ukrepi, tako da se škoda omeji. V kolikor ta korak preprečevanja krize ne uspe, lahko
podjetje v kratkem času postane nelikvidno.
 Akutna neobvladljiva kriza: kriza se v tej fazi stopnjuje tako daleč, da podjetje še
naprej izgublja likvidnost, tako da je nemogoče preprečiti plačilno nesposobnost
podjetja. V tej fazi je možno, da podjetje ne bo preživelo krize, zato lahko med
drugim pride do likvidacije podjetja.
Poznavanje posamičnih faz krize je pomembno za menedžment podjetja, tako da lahko ta
prepozna simptome pravočasno in jih tudi pravočasno odpravi.

3.3 Kriza z vidika ogroženosti ciljev podjetja
Vsako podjetje ima določene ključne strateške cilje, s katerimi želi doseči lastno rast in
razvoj. Z ustreznimi poslovnimi procesi in projekti lahko to tudi doseže. Vendar kriza
lahko nastane tudi zaradi nepravilnega izvajanja poslovnih procesov oz. nepravilno
usmerjenega razvoja podjetja. Z nastankom te krize so ogroženi ključni strateški cilji
podjetja. Posledice so vidne v zelo kratkem času in ovirajo delovanje podjetja. Vodstvo je
časovno omejeno in mora hitro najti rešitev, kljub temu da je nastali problem navidezno
brezizhoden. V odvisnosti od tega, kateri cilji podjetja so ogroženi, ločita avtorja Krystek
in Muller ( Dubrovski 2004, 76) naslednje vrste kriz:
 Strateško krizo
 Krizo upadanja uspešnosti
 Likvidnostno krizo
3.3.1 Strateška kriza
O strateški krizi lahko govorimo, kadar so dolgoročne zmožnosti za uspeh omejene ali se
nahajajo v nevarnosti ali so že bile uporabljene. Novih potencialov ni oziroma se na njih
vodstvo ne more zanašati, saj so šele v nastajanju, torej v začetnem razvoju. S tem vodstvo
nima zmožnosti, da bi se učinkovito pripravilo na spremembe, ki so nastale v okolju
podjetja (okolje podjetja – znotraj kot tudi zunaj). Odgovornost za poglobitev strateških
kriz nosi vodstvo, ki:
 ni dovolj hitro sprejelo potrebnih strateških odločitev
 je napačno zasnovalo nadaljnje strateške ukrepe
 ni znalo oziroma ni bilo sposobno uporabiti pravilno zasnovane strategije
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Problem strateške krize je v zaznavanju nastanka strateške krize, toda v njenem zanikanju
s strani vodstva podjetja. Nerešena strateška kriza privede med drugim tudi do upadanja
uspešnosti podjetja, ki kaže prve znake preko različnih kazalnikov uspešnosti.
3.3.2 Kriza upadanja uspešnosti
Kot sem že omenila, se kriza upadanja uspešnosti kaže najprej preko različnih kazalnikov
uspešnosti (npr.: dobiček, tržni delež, itd.). Z upadanjem donosov se podjetje začne soočati
z lastnim pomanjkanjem sredstev, zato se začne vodstvo podjetja zadolževati, da bi lahko
doseglo zastavljene investicije, ki so bile planirane.
Kriza upadanja uspešnosti se torej kaže :






v upadanju operativne učinkovitosti
v slabih donosih različnih naložb
velikem deležu neuspešnih projektov
v tržni neuspešnosti
itd.

Obvladovanje krize upadanja uspešnosti je usmerjeno v operativne ukrepe, ki izboljšujejo
uspešnost in učinkovitost poslovnih procesov podjetja. S tem pa mora vodstvo doseči
znižanje stroškov ter povečati obseg prodaje in druge aktivnosti. V kolikor tega ne doseže,
se mora vodstvo soočiti z likvidnostno krizo podjetja.
3.3.3 Likvidnostna kriza
Likvidnostna kriza se pojavi v trenutku, ko podjetje ni več sposobno plačevati svojih
obveznosti, ter s tem, ko nastajajo zadolžitve. Likvidnostna kriza nastane kot posledica:
 nerešene krize upadanja uspešnosti (dalj časa trajajoča slabša donosnost)
 nepričakovanega upada prometa, nenadnih sprememb cen itd. (v tem primeru so
posledica naravne katastrofe, nenadni dogodki, nastanek globalne ali finančne krize,
itd.)
Obvladovanje likvidnostne krize je usmerjeno k finančnim ukrepom, s katerimi se
likvidnostna sredstva spreminjajo, s tem pa se spremeni sestava kapitala, ki ga ima
podjetje.
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4 STRATEŠKI MENEDŽMENT V PODJETJU V ČASU KRIZE
4.1 Strateški menedžment in njegova vloga v času krize
V številnih podjetjih strateški menedžment sprejema odločitvene procese znotraj planiranja
in glede na strateške naloge tudi usmerjevalne in kontrolne procese. Strateški menedžment
se nanaša na planiranje strategij kot tudi na nadrejena vprašanja politike podjetja, kakor
tudi na filozofijo in kulturo podjetja.
V času krize je pomembno, da strateški menedžment na novo opredeli, kaj in kako bo
podjetje delalo, da bo uspešno. V ospredje je potrebno postaviti strateške potenciale, ki jih
ima podjetje, kot tudi strategije. Podjetja morajo razpolagati s celotno strukturo strateških
potencialov, saj je le tako možno obvladati krizo, ki je nastala v podjetju, kot tudi
zagotoviti nadaljnji razvoj podjetja.
S strateškimi potenciali si podjetja zagotavljajo uresničitev ustanovitvenih in razvojnih
vizij in politik, ki so si jih zastavili. Strateški potenciali izražajo razvojne možnosti in
strategije podjetja. Za dosego ciljnih strategij mora podjetje planirati na strateški ravni
tako, da oblikuje smeri razvoja podjetja, ki jim bodo sledili vsi udeleženci podjetja. Tako
bo podjetje doseglo želeno konkurenčnost kot tudi harmoničnost odnosov v podjetju.
Podjetje mora planirati celoto ključnih strateških potencialov za nadaljnji razvoj.
4.1.1 Planiranje na ravni strateškega menedžmenta
Planiranje obsega celotno raziskovanje prognostičnih dejavnosti, ki določajo oziroma
analizirajo možnosti za planiranje. Planiranje na ravni strateškega menedžmenta obsega
(Belak, 2000, 95):
 iskanje strateških možnosti in strategij
 ekonomsko vrednotenje in izbiranje strategij
 programiranje uresničitve izbranih strategij
Trenutni in kasnejši razvoj podjetja je pogojen in povezan s potrebami ožjega kot tudi
širšega okolja podjetja. Zato je pomembno, da podjetje nenehno išče nove možnosti pri
ponudbi drugačnih dobrin, ki dajejo prednost pred ostalimi ponudniki. Na strateški ravni se
zato opredelijo strategije podjetja, med drugim pa se opredeli tudi temeljna strategija
podjetja. Temeljna strategija je strategija celotnega podjetja in zajema strategije
programsko tržnih področij. Avtor Porter daje podjetjem na izbiro:
 strategijo nadaljnjega razvoja in rasti podjetja,
 strategijo normalizacije, stabilizacije ali učvrstitve in
 strategijo dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti
V času krize je pomembna pravilna odločitev o izbiri nove temeljne strategije. Odločitev
vodstva je možna med strategijami, ki so usmerjene k spreminjanju trgov in dejavnosti ali
spreminjanju obojega. Možnost je tudi, da se ukine že vpeljana dejavnost in uvede nova.
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Zato so potrebne ustrezne poslovne strategije, ki opredeljujejo ključne cilje posameznih
programsko tržnih področij, kot tudi določitev globalnih nalog za dosego ciljev. Podjetje
ima na izbiro določitev poslovne strategije za posamezno programsko tržno področje,
lahko pa kombinira med:
 strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo
 strategijo diferenciacije proizvodov in
 strategijo razvijanja tržne niše ali tržne praznine
Podjetja se v času krize odločajo med zagotavljanjem stroškovne učinkovitosti, lahko pa
tvegajo in skušajo zagotoviti diferenciranost lastnih proizvodov. S tem si zagotovijo
konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.

4.2 Učinkoviti operativni ukrepi strateškega menedžmenta
Vloga strateškega menedžmenta v času krize je nadvse pomembna, saj mora znati zaznati
nastanek krize in jo s strateškimi ukrepi tudi pravočasno odpraviti. Ukrepi oziroma
strategije za razrešitev krize (Dubrovski, 2004, 93-117) so lahko naslednji:






Ukrepi na področju menedžmenta in načini njegovega delovanja
Ukrepi na področju prihodkov
Ukrepi na področju financ
Ukrepi na področju odhodkov in
Ukrepi na področju zaposlenih

Ukrepi zelo posežejo v podjetje, ki se mora v času krize hitro prilagajati in spreminjati.
Sprejeti je potrebno težke odločitve, ki bodo podjetje rešile ali pa krizo zgolj poglobile.
4.2.1 Ukrepi na področju menedžmenta in njegovega delovanja
Ukrep se nanaša na zamenjavo menedžmenta in ali spremembo organizacijske strukture in
ali spremembo komunikacije v podjetju.
(1) Ukrep zamenjave menedžmenta se izvaja takrat, ko vodstvo ni zmožno izvesti ukrepov
za izničitev krize. Večkrat se zgodi, da vodstvo nima dovolj podpore, da bi funkcijo
vodenja opravljalo naprej, bodisi zaradi nezadovoljstva in nezaupanja zaposlenih kot
tudi s strani lastnikov. V veliko primerih je prav trenutno vodstvo krivo za nastanek
trenutne krize zaradi napačno sprejetih odločitev. Podjetje mora pravočasno dobiti
novo vodstvo, ki bo sprejemalo ustrezne ukrepe in krizo pravočasno saniralo ali
preprečilo.
Novo vodstvo oziroma tako imenovani krizni tim mora imeti vodstvene sposobnosti,
mora znati motivirati svoje zaposlene, biti mora zelo fleksibilno, sprejeti mora hitre in
logične odločitve, ki ne bodo ogrozile podjetja, ampak ga reševale. Med drugim mora
biti sposobno, da v najkrajšem času preoblikuje strategijo preobrata z jasno vizijo in
cilji, ki so določeni in jih je potrebno doseči.

27

(2) Centralizirano vodenje je ukrep, ki določa avtoritativno delovanje menedžmenta, saj bo
le tako možno doseči večjo učinkovitost podjetja. V času krize je potrebno sprejemati
hitre odločitve in ukrepe, ki morajo biti natančni, saj imamo premalo časa za razpravo
o ključnih problemih. Zato vodstvo centralizira finančno poslovanje, tako vzpostavi
nadzor nad denarnimi tokovi, stroški poslovanja in naložbami podjetja.
(3) Spremenjena organizacijska struktura določa spremembo formalne organiziranosti
podjetja zaradi avtoritativne centralizirane narave vodenja. Odpraviti je potrebno
predvsem nepotrebne hierarhične
ravni. Tako se zmanjšajo ovire vertikalne
komunikacijske poti, ki vse prevečkrat motijo komunikacijo med različnimi ravnmi.
Vzpostaviti je potrebno preproste strukture s točno določenimi nalogami in
odgovornostmi posameznikov. Jasno določene odgovornosti posameznikov olajšajo
nadzor vodilnim. Preoblikovanje organizacijskih struktur ne sme biti ukrep le za čas
krize, ampak se mora integrirati v podjetje in nadaljevati v fazi obvladovanja, fazi
planiranja in fazi strateške prenove podjetja. Razlogi so naslednji:
-

Pravilno (pravo) organizacijsko strukturo določajo strategije podjetja. Če podjetje
nima oblikovanih strategij, je za podjetje nesmiselno spreminjati organizacijsko
strukturo podjetja.

-

Potrebno si je vzeti čas za oblikovanje novega organigrama podjetja. Pripraviti je
potrebno nov opis delovnih mest ter vzpostaviti obveščanje zaposlenih o
spremembah, da ne bo nastala zmeda in bodo zaposleni opravljali opravila in
naloge po starem.

(4) Komuniciranje je pomembno za vsako podjetje, še posebej v času krize, ko je potrebno
sodelovanje med zaposlenimi in zunanjimi udeleženci. Potrebno je na novo
vzpostaviti prilagojen komunikacijski proces med zunanjimi in notranjimi udeleženci.
4.2.2 Ukrepi na področju prihodkov
Ukrep povečanja prihodkov se nanaša na povečanje prodaje in zvišanje cen izdelkov. Ta
ukrepa sta dokaj tvegana in ju je težko izpeljati. Potrebno je izpeljati agresivno in
učinkovito marketinško akcijo ter prepričati odjemalce, da bodo izdelke še naprej kupovali.
1) Povečanje prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, ki so v fazi zrelosti, temelji na
povečani promociji, učinkovitejši prodaji in dodani vrednosti izdelkov, z
zagotavljanjem pokrivanja vseh stroškov oziroma vsaj mejnih stroškov. Pri tem gre le
za kratkotrajen likvidnostni učinek. Za dosego dolgoročnih ciljev povečanja prodaje je
potreben intenziven marketinški pristop. Planirati je potrebno poslovne ukrepe kot tudi
oceniti prodajne možnosti podjetja, ter hkrati prilagoditi stroške podjetja. V kolikor se
stroški ne upoštevajo oziroma se ne znižajo pod ustrezno ravnijo prodaje, je nadaljnji
obstoj podjetja vprašljiv.
2) Zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje prodajnih pogojev je ukrep, ki zahteva
neprijetno pogajanje z odjemalci kot tudi izredno dobre pogajalske sposobnosti. Glavni
pogoj za zvišanje cen je neobčutljivost prodajnega programa.
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4.2.3 Ukrepi na področju financ
Ukrepi zagotavljanja plačilne sposobnosti se nanašajo predvsem na zagotavljanje plačilne
sposobnosti podjetja, saj je za podjetja usodna plačilna nesposobnost.
1) Za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja je potrebno vzpostaviti ostrejše cilje
gospodarjenja z aktivnim premoženjem, ki se obrača. Stalno premoženje se mora
zniževati. Pri obračajočem premoženju je potrebno dosledneje in načrtno poslovanje z
denarjem in vrednostnimi papirji, učinkovitejša izterjava terjatev, odprodaja nekaterih
gibljivih sredstev, zmanjševanje zalog itd. Med drugim je smiselno, da se odprodajo
osnovna sredstva, ki niso potrebna oziroma nujna za podjetje. Ko podjetje doseže
minimalno plačilno sposobnost, mora vodstvo začeti razmišljati o novih strategijah ter
želenih procesih.
2) Prestrukturiranje tujih virov financiranja pomeni spremembo tujih dolgoročnih virov
financiranja v kratkoročne, ki so za podjetje cenejši. Vendar je za podjetja, ki so v
krizi, zelo težko doseči ta cilj, saj bančni upniki niso pripravljeni spreminjati in slabšati
svojega plasmaja. Zato podjetje lahko poleg prestrukturiranja finančnih virov izvede še
naslednje ukrepe :






Reprogramiranje, prolongiranje, moratorij
Refinanciranje
Odpis zaračunanih obresti za obveznosti
Preskrba dodatnih tujih finančnih virov z upoštevanjem finančnega vzvoda
Krčenje naložb z dolgoročnim učinkom

Možnost reševanja krize v podjetju je tudi konverzija terjatev, kjer upniki prevzamejo
poslovno tveganje, vendar pa pridobijo upravljavske pravice.
3) Ukrep zagotavljanja lastnega financiranja je možno doseči z naslednjimi elementi:






Sproščanje tihih rezerv v premoženju in kapitalu
Pospešeni amortizacijski in drugi odpisi
Zmanjšanje odhodkov financiranja
Kritje izgube iz sestavin lastnega kapitala in rezultatov poslovanja
Dokapitalizacija

4.2.4 Ukrepi na področju odhodkov
Ukrepi obvladovanja odhodkov se nanašajo na obvladovanje stroškov podjetja, ki jih je
potrebno znižati oziroma optimizirati, zato je potrebno sodelovanje s prodajno službo.
1) Obvladovanje stroškov v podjetju, ki je v krizi, je možno doseči z zagotavljanjem
optimalnega obsega in najbolj primerne organizacijske strukture. Potrebno je preučiti
strukturo stroškov in jih oceniti ter določiti načine, kako jih minimizirati. V
proizvodnih podjetjih so najpogostejši stroški: stroški materiala, stroški dela in stroški
storitev, zato je pomembno, da se izboljšajo nabavni pogoji ter reducirajo porabo.
Možnost za podjetja je tudi v porabi novih sredstev oziroma materialov, ki so cenejši.
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Stroške dela je možno reducirati z zniževanjem plač, upoštevajoč zakonske omejitve,
ki jih postavlja država. Možnost je tudi odpuščanje zaposlenih ali preselitev delovno
intenzivnih opravil v geografska področja, kjer je delovna sila cenejša. Stroške storitev
je možno reducirati z metodo outsourcinga, na podlagi katere se neka dejavnost ali
funkcija delovanja, ki je dražja pri zunanjih ponudnikih, izloči in se ponudi cenovno
ugodnejšemu izvajalcu.
4.2.5 Ukrepi na področju zaposlenih
Ukrepi na področju zaposlenih so ukrepi, ki so najpogostejši v času krize, saj si podjetja s
temi ukrepi najhitreje znižajo stroške. Ukrepi na področju zaposlenih niso dobrodošli pri
zaposlenih. Pomembni so dobri odnosi v podjetju med zaposlenimi in pripravljenost na
drastične ukrepe, ki bodo globoko posegli v strukturo podjetja.
Zaposleni lahko imajo aktivno kot tudi pasivno vlogo pri reševanju krize v podjetju.
Aktivna vloga se kaže s pripadnostjo in lojalnostjo podjetju, tako lahko zaposleni s svojim
delom in pristopom prispevajo k ugodnejši razrešitvi krize. Pasivna vloga zaposlenih se
nanaša na odpuščanje, ki mora potekati v sedmih korakih (Slatter, 1987, 196):








Pripraviti je potrebno postopek zmanjševanja števila zaposlenih
Preučiti je potrebno zakonske okvire
Izdelati kratkoročno strategijo do zaposlenih in sindikatov
Pripraviti je potrebno rezervni načrt za nepredvidene razmere
Odločiti o podrobnostih glede odpuščanja zaposlenih
Pripraviti je potrebno obrazložitev, zakaj je prišlo do odpuščanja zaposlenih
Pripraviti program komuniciranja

Ko se kriza v podjetju poleže in lahko ponovno zaposlujejo, je smiselno zaposliti nove
sveže kadre, ki vnašajo v podjetje ustvarjalni mir (Dubrovski 2004, 93 – 117).

4.3 Krizno komuniciranje in strateški menedžment v času krize
Namen kriznega komuniciranja je spremeniti mnenje širše javnosti. Z informiranjem in
izobraževanjem je potrebno vzpostaviti verodostojnost in ugled organizacije. Oblikovati je
potrebno sočutnost in solidarnost ter zmanjšati negotovost.
Krizno komuniciranje lahko uporabimo na štiri različne načine, ti so:
 obveščanje in izobraževanje; tukaj gre za neusmerjeno, a vendar namerno in
pojasnjevalno izmenjavo informacij javnosti
 spodbujanje vedenjskih sprememb in sprejemanje ukrepov; v tem primeru želimo
podati mnenje, da naj se nastale razmere ne podcenjujejo
 obveščanje o nevarnosti in nujne informacije; kriza je že nastopila in je neizbežna
 izmenjava informacij in skupni pristop k razreševanju krize
Krizno komuniciranje in verodostojnost informacij se nanašata predvsem na odnos med
razpoložljivimi informacijami ter njihovim pravočasnim in ustreznim razširjanjem s strani
vodstva. Pomembna je tudi pravočasna zaznava krize in aktivnosti za razrešitev.
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Številna podjetja se v času krize znajdejo pred problemom, ki ga vse prevečkrat
potencirajo tako, da najprej odpovejo interne komunikacije, kar privede do slabih odnosov
med zaposlenimi in vodstvom. Notranje komuniciranje je še vedno prevečkrat podcenjeno,
zato podjetja ne oblikujejo potrebnih komunikacijskih sistemov.
Okolje se globalno iz minute v minuto spreminja, zato se ne ve, kdaj so se spremembe
začele in končale. S spremembami v okolju podjetja se je vloga internega komuniciranja
drastično povečala. Dobro interno komuniciranje vpliva na vedenje zaposlenih, kot jih tudi
psihološko pripravi na spremembe v podjetju, ki se bodo ali se znajo zgoditi.
Menedžment lahko tudi z internim komuniciranjem vpliva na motivacijo zaposlenih ter jih
čustveno vplete v reševanje podjetja. Največ preglavic menedžmentu povzročajo posebej
zahtevne okoliščine, v katerih je potrebno razrešiti nastali konflikt v podjetju ali
posredovati slabe novice zaposlenim (npr.: odpuščanje). Zavijanje v molk ali zgolj
nepripravljenost menedžmenta za delitev informacij s svojimi zaposlenimi je napačno.
Zaradi neposredovanja potrebnih informacij vodstvo izgublja kredibilnost. Zato je
pomembno, da vodstvo podjetja:
(1) posreduje vse informacije, ki jih ima, svojim zaposlenim,
(2) posreduje informacije zaposlenim, ki jih ne ve
(3) ter jim jih posredujte takoj, ko bodo vedeli več
Prav tako je pomembno poznati nekaj pravil komuniciranja v tovrstnih situacijah, te so:
 zaposleni naj zvedo stvari prvi, najprej (razen v primeru omejitev pri borznem
poslovanju)
 ne čakati na vsa dejstva, da ne bodo mediji poročali prej, tudi če ne bodo imeli vseh
informacij
 najprej komunicirati linijskim, neposrednim vodjem, ki bi morali biti med najbolj
obveščenimi v podjetju ali organizaciji
 ne podcenjevati govoric - pri poročanju mora biti delodajalec
 iskren in dovolj obsežen
 poročati, kakšne so alternativne možnosti
 katere odločitve so sprejeli in zakaj
 kdo je odločal
 kako je odločitev skladna s poslanstvom in strategijo ali tržnim položajem družbe,
podjetja
 kako bo vplivala na podjetje
 na posamezne zaposlene
 kaj konkretno se od njih pričakuje
 osredotočiti se na prihodnost, saj se preteklosti ne da spremeniti, medtem ko se na
prihodnost lahko vpliva
 biti viden med ljudmi
 meriti in spremljati učinke
Vse povedano pomeni, da se počasi bliža napovedovani čas za spremembe poslovnih
modelov, ki bodo v segmentu ravnanja z zaposlenimi morali temeljiti na povsem drugih
podmenah, saj bodo sicer tudi tisti, ki ostajajo, vse manj zavzeti.
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA CINKARNA CELJE D. D.
5.1 Predstavitev podjetja
Cinkarna je bila ustanovljena leta 1873. Ustanovila jo je avstrijska država. Kot topilnica
cinka je začela obratovati oktobra 1875. Neprekinjeno posluje že 137 let, kar jasno kaže
na trdoživost poslovnega sistema ter njegovo sposobnost optimalnega odzivanja na
vsakokratne (usodne) premike v okolju. Leta 1941 jo je zaplenil nemški okupator in jo
združil z Metalno. Ob koncu vojne so Nemci zapustili polna skladišča surovin in tudi
denarna sredstva. Prevzelo jo je Ministrstvo za industrijo in rudarstvo. Leta 1946 sta se
Cinkarna in Metalna zopet razdružili in postali samostojni podjetji. V Cinkarni so po vojni
posebej poudarjali proizvodnjo surovega cinka in cinkovega prahu. Leta 1970 so zaradi
nerentabilnosti peči za predelavo cinka ugasnile in so ga začeli kupovati. Ker bi zaradi
ukinitve proizvodnje ostalo brez dela okoli 2000 delavcev, je vodstvo našlo rešitev v
proizvodnji titanovega belila. Cinkarna je vse do leta 1968 bila pretežno metalurško
podjetje, ki je s postopnim razvojem prešlo v prevladujočo kemijsko predelovalno
dejavnost. Danes sodi med največja slovenska kemično predelovalna podjetja in zaposluje
več kot 1000 ljudi. Celjsko podjetje ustvarja povprečno preko 150 milijonov evrov skupne
letne prodaje, ki se z osemdesetimi odstotki realizira na tujih trgih.
Podjetje je enovita delniška družba, ki ima raznoliko sestavo delničarjev. Največji
delničarji so Zvon Ena Holding, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba,
investicijska družba NFD 1, družbe in skladi iz Skupine KD Group, ABanka ter Nova
Ljubljanska banka. Največji delničarji predstavljajo 80 %, medtem ko je preostalih malih
delničarjev 20 %. Delničarji lahko svoje pravice v zvezi z družbo uresničujejo na
Skupščini, ki jo imenuje Nadzorni svet. Nadzorni svet družbe sestavljajo štirje predstavniki
lastnikov in dva predstavnika delavcev.
V Cinkarni Celje d. d. so se odločili za dvotirni sistem vodenja z upravo in nadzornim
svetom. Uprava sprejema vse odločitve, ki jih lahko v skladu z zakonom in statutom, razen
tiste, za katere je pristojna skupščina delničarjev in nadzorni svet.
Vodstvo in zaposleni v Cinkarni Celje d. d. s svojim delom in odgovornim ravnanjem
izpolnjujejo vse zahteve do poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in okolja. Njihov
poslovni uspeh ni prepuščen naključju, ampak je skrbno načrtovan, voden in nadzorovan.
Težijo k neprestanemu izboljševanju vseh poslovnih procesov in varovanju okolja.

5.2 Organizacijska struktura Cinkarne Celje d. d.
Organizacijsko strukturo v Cinkarni Celje sestavlja skupščina delničarjev, nadzorni svet in
uprava podjetja.
 Skupščina: Je najvišji organ družbe, ki jo imenuje nadzorni svet. Na njej se neposredno
udejanja volja delničarjev družbe: tu sprejemajo sklepe, presojajo strokovno gradivo ter
temeljne in statutarne odločitve.
 Nadzorni svet: Je sestavljen iz šestih članov, od njih sta dva predstavnika delavcev, ki
ju imenujejo delavci. Nadzorni svet lahko potrdi ali zavrne predloge Uprave.
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Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

določitev poslovne politike
sprejem poslovnih planov
ustanavljanje in soustanavljanje podjetij
nakup, povišanje in prenos ustanoviteljskih vlog družbe v podjetjih
nakup in prenos delnic in poslovnih deležev družbe v podjetjih ter
vlaganje sredstev v podjetjih v tujini

 Uprava: Upravo sestavljajo predsednik in trije člani. Člani uprave pokrivajo vsak svoj
sektor, ki ga morajo obvladovati, zato da lahko informirajo predsednika uprave.
Delovanje uprave nadzoruje nadzorni svet.
Za uspešno delovanje podjetja so pomembna posamezna področja, ki znotraj podjetja
predstavljajo pomembne poslovne enote in strokovne službe. Z njimi si podjetje Cinkarna
Celje d. d. omogoča enovito in učinkovito poslovanje.
Poslovne enote Cinkarne Celje d. d. prikazujejo večje število strateških proizvodnih
programov, ki so pomembni za podjetje in predstavljajo razloge za uspeh:
Metalurgija
Kemija Mozirje

Titanov dioksid
Kemija Celje
Grafika
Veflon














proizvodnja pločevin in zlitin iz cinka
proizvodnja žice iz cinka
proizvodnja premazov in razredčil
proizvodnja masterbatchov
proizvodnja praškastih lakov
proizvodnja pigmenta titanovega dioksida
proizvodnja žveplove kisline
proizvodnja mas za gradbeništvo
proizvodnja agrokemijskih proizvodov
proizvodnja tiskarskih plošč, barv in preparatov
tiskarske storitve
proizvodnja sistemov za agresivne medije

Delovanje proizvodnih poslovnih enot podpirajo skupne organizacijske enote, v katerih se
izvajajo poslovne funkcije:
PE Vzdrževanje in
 vzdrževanje sredstev za delo, merilne in preskusne opreme,
energetika
 oskrba z energenti, vzdrževanje energetskih naprav
Za podjetje Cinkarna Celje d. d. so pomembne še strokovne službe: marketing, služba za
raziskave in razvoj, služba kakovosti, finančna služba, računovodska služba etc. Zelo
pomemben oddelek v podjetju, brez katerega podjetje ne bi moglo delovati, predstavlja
oddelek vzdrževanja in energetike. Organizacijska struktura podjetja je prikazana v
nadaljevanju.
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Slika 5 : Organizacijska shema podjetja Cinkarna Celje d. d.
SKUPŠČINA
DELNIČARJEV

UPRAVA
DRUŽBE

POSLOVNE
ENOTE

NADZORNI
SVET
SKUPNE STROKOVNE
SLUŽBE

Marketing

Titanov dioksid
Služba za varstvo okolja

Služba za raziskave
in razvoj

Kemija Mozirje
Služba za varstvo pri delu

Kemija Celje
Metalurgija
Grafika

Služba kakovosti
Kadrovsko splošna služba

Služba za organizacijo
poslovanja

Veflon
Služba informatike

Investicijska služba

Finančna služba

Računovodska
služba

Vzdrževanje in energetika
Vir: Cinkarna Celje d. d.
V Cinkarni Celje d. d. imajo točno določeno vizijo podjetja, iz katere se zastavljeni cilji
tudi s pomočjo strateškega odločanja uresničujejo. Prednost podjetja je v zagotavljanju
dolgoročnih partnerskih odnosov do svojih kupcev kot tudi z zagotavljanjem optimizacije
razmerij med ceno, kakovostjo in hitrostjo dobave lastnih proizvodov.

5.3 Kadrovska struktura Cinkarne Celje d. d.
Avtor Lipovec definira proces kadrovanja kot način izbiranja, najemanja, izobraževanja,
premeščanja, napredovanja ter upokojevanja delovne sile, ki jo ima neko določeno podjetje
(Lipovec, 1987, 273). Pri delovanju vsakega podjetja je pomembno, kakšno delovno silo
pridobi na trgu dela. Za to poskrbi kadrovska funkcija.
Kadrovska funkcija se definira kot samostojna poslovna funkcija, kjer odgovornost temelji
na preskrbi delovne sile, ki jo je moč najbolje izkoristiti. Pri kadrovanju ni pomembno
število zaposlenih, temveč njihova kvaliteta in lastnosti, ki jih imajo. Vsak posameznik
vpliva s svojimi potenciali, talenti, znanji in izkušnjami na delovanje podjetja. Prav s
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ključno izbiro ljudi lahko podjetje pridobi tudi na konkurenčnosti. Vse je odvisno od
posameznika in njegove motiviranosti za delo.
V podjetju Cinkarna Celje d. d. se je kadrovska struktura z leti spreminjala. Postopno
zmanjševanje delovne sile v zadnjih nekaj letih se je nanašalo na upokojitve. V tabeli 2 je
razvidno, da se je število zaposlenih v zadnjih nekaj letih prepolovilo. Ključni razlog je
modernizacija proizvodnje in poslovnih procesov, s tem pa posledično manjša potreba po
iskanju novega kadra.
Tabela 2 : Število zaposlenih po letih od 1985 do 2010 v Cinkarni Celje d. d.
Leto

1985

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

št. zaposlenih

2427 1295 1276

1254

1217

1185

1166

1144

1131

1113

1079

1053

1063

2000

Vir: Letna poročila podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
Podjetje vodi restriktivno politiko zaposlovanja. Trenutne potrebe po zaposlenih so, vendar
gre predvsem za kader z visoko in univerzitetno izobrazbo (kemiki, sanitarni inženirji ...).
Ostale potrebe zapolnijo interno, kar pomeni, da prerazporejajo trenutni kader na druga
delovna mesta.
Tabela 3 : Število zaposlenih po stopnji izobrazbe v Cinkarni Celje d. d.
STOPNJA
IZOBRAZBE

Št. zaposlenih
2006

2007

2008

2009

2010

2011

VIII

12

12

12

13

14

15

VII

V

79
67
315

82
67
318

85
69
308

87
71
294

93
67
285

101
67
293

IV,III

347

343

347

343

344

349

II,I

324

309

292

271

250

238

SKUPAJ

1.144

1.131

1.113

1.079

1.053

1.063

VI

Vir: Letna poročila podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2006 do 2011
Tabela 3 prikazuje število zaposlenih po stopnji izobrazbe v letih od 2006 do leta 2011. Iz
tabele je razvidno, da se je število zaposlenih z najnižjo stopnjo izobrazbe (I, II) zmanjšalo.
Nespremenjeno je ostalo število zaposlenih s III. in IV. stopnjo izobrazbe, ki predstavljajo
največji delež zaposlenih. Zmanjšalo se je število zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe. Prav
tako je iz tabele razvidno, da se število zaposlenih z višjo in visoko in univerzitetno
izobrazbo povečuje (VI, VII, VIII). Z doktoratom so v zadnjih dveh letih zaposlili po
enega delavca. Podjetje je v letu 2011 skupno na novo zaposlilo deset ljudi. Zaposlovali so
predvsem kemijske inženirje in programske tehnike oz. inženirje.
Cinkarna Celje d. d. dodatno spodbuja svoje zaposlene z dodatnimi izobraževanji
(seminarji in delavnice) kot tudi s študijem ob delu in samoizobraževanjem. Zaposleni
Cinkarne Celje d. d. imajo s tem, da se izobražujejo izven delovnega časa, možnost
napredovanja oziroma premestitve na boljše delovno mesto.
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5.4 Vizija podjetja Cinkarna Celje d. d.
Cinkarna Celje d. d. ima zelo dobro oblikovano vizijo podjetja. Cilj preučevanega podjetja
je, da stremi k razvoju in vzpostavitvi dolgoročnega partnerskega odnosa z lastniki kot tudi
s svojimi poslovnimi partnerji in javnostjo.
Cinkarna Celje d. d. si v zadnjih letih prizadeva utrditi in nadgraditi svoj mednarodni status
zaupanja vrednega, zanesljivega in predanega proizvajalca pigmenta titanovega dioksida.
Poseben poudarek v podjetju je v doseganju statusa kakovostnega ponudnika kakovostnih
izdelkov s hitro in zanesljivo dobavo in ugodno ceno (namen je, da se okrepi tržni položaj).
Svojo poslovno moč in potencial dokazuje Cinkarna Celje d. d. z odličnim tržnim
položajem, ki je rezultat več desetletij dela in kaljenja na mednarodnih trgih. Podjetje si
prizadeva in hkrati želi zadržati trenutni tržni položaj, ki ga ima na globalnem trgu. Tržni
položaj, ki ga podjetje želi zadržati, je več kot 1 % vse svetovne in več kot 3 % vse
evropske porabe pigmenta titanovega dioksida. Cinkarna Celje d. d. si v nadaljevanju na
severnoevropskih trgih želi okrepiti status premijskega dobavitelja titancinkove pločevine.
Hkrati pa tudi nadgraditi položaj vodilnega ponudnika praškastih lakov v Sloveniji. Med
drugim si prizadeva utrditi mesto priznanega dobavitelja visoko kakovostnih gradbenih
materialov.
Petletna strategija podjetja se z letom 2012 zaključi, tako, da bodo v podjetju pripravili
novo strategijo za obdobje petih let. Ključni elementi strategije za obdobje od 2007 do
2012 so:
 stabilizacija in konsolidacija poslovanja podjetja
 dvig učinkovitosti poslovanja skozi razvoj trga in izdelkov, ki so ključni pri poslovanju
podjetja (titanov dioksid in titancinkova pločevina)
 osredotočenje na denarni tok
 znižanje stopnje finančne zadolženosti
 znižanje finančnega vzvoda
 znižanje stopnje tveganja poslovnega sistema
 razvoj visokotehnološkega ultrafinega titanovega dioksida (pomemben preboj na trgu
zaradi specifičnih posebnosti – UV absorbcijske in fotokatalitične lastnosti)
V obdobju od leta 2007 do 2012 so bili glede na veljavnost strategije izpolnjeni vsi
strateški cilji na področjih:






obsega in donosnosti poslovanja
investicijskih vlaganj
finančne stabilnosti
strukture financiranja in
razvojnih aktivnosti

5.5 Okoljevarstvena politika Cinkarne Celje d. d.
Težišče proizvodno-prodajnih aktivnosti Cinkarne Celje d. d. je namenjeno predvsem
proizvodnji in trženju pigmenta titanovega dioksida, ki predstavlja 68 % celotne prodaje.
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Poleg titanovega dioksida Cinkarna Celje d. d. proizvaja in trži še gradbene mase,
polimere, grafični program, tiskarske barve ter ostale produkte.
V Cinkarni Celje d. d. se zavedajo, da ima podjetje velik vpliv na okolje, zato skrbijo, da
skupaj s stalnimi vlaganji za posodabljanje tehnoloških postopkov in z izbiro najboljših
razpoložljivih tehnik zmanjšujejo vplive na okolje.
Cinkarna Celje d. d. je družbeno odgovorno podjetje, ki je med drugim tudi
okoljevarstveno naravnano. Vsako leto v skladu z zakonodajnimi zahtevami Republike
Slovenije v podjetju izvedejo monitoring emisij v okolju. Med drugim podjetje spremlja
vplive na okolje in o tem poroča.
Podjetje Cinkarna Celje d. d. je v številnih letih pridobilo različne akreditacije različnih
tujih neodvisnih strokovnjakov. V zadnjih nekaj letih so prejeli certifikat ISO 9001. V letu
2008 so v podjetju ponovno obnovili akreditacijo laboratorija Službe kakovosti in Službe
za varstvo okolja po ISO / IEC 17025 (področje kontrole odpadnih tehnoloških voda in
izlužkov odloženih odpadkov).
V letu 2011 je Cinkarna Celje d. d. izvajala vse potrebne aktivnosti, s katerimi je
zagotavljala okolju odgovorno in z zakonom skladno politiko ravnanja z okoljem. Na
podlagi monitoringov in opravljenih inšpekcijskih pregledov končni rezultati niso presegli
odstopanj od zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. V skladu za spremembo
okoljevarstvenega dovoljenja so v podjetju Cinkarna Celje d. d. na ARSO oddali šest vlog.
Dve vlogi sta bili pozitivno rešeni v letu 2011.
Cinkarna Celje d.d. na vsakoletni ravni poskrbi za definiranje in dosego ključnih ciljev, ki
bodo zagotovili izboljšanje na področju ravnanja z okoljem. Ti cilji so bili v letu 2011
naslednji :
 zmanjšati specifično porabo energije za en odstotek: kljub večjemu številu optimizacij
cilja v podjetju niso dosegli zaradi količinskih odstopanj in spremenjenih deležev
posameznih proizvodov (poraba energije se je povečala za 1,85 %)
 zmanjšati količino odloženih nevarnih odpadkov: Podjetje Cinkarna Celje d. d. je
zmanjšalo količino odloženih nevarnih odpadkov le za 3,7 % in ni doseglo cilja.
Razlog je v zmanjšanju odvzema bele sadre s strani cementarn in spremembe v
zakonodaji glede ene točno določene surovine pri proizvodnji tiskarskih plošč.
 zmanjšati emisijo prahu za 3 %: podjetje je v PE Metalurgija namestilo čistilno
napravo in dosego načrtovano zmanjšanje emisij. V proizvodnji titanovega dioksida je
podjetje namestilo indikatorske merilnike prahu. Rezultati monitoringa zmanjšanja teh
emisij bodo znani šele v letu 2012.
Cinkarna Celje d. d. skrbi med drugim tudi za varnost pri delu. Število poškodb pri delu se
je v letu 2011 zmanjšalo iz 46,09 % na 20,74 %. Na tem področju so dosegli svoj cilj.

5.6 Proizvodnja in proizvodi v Cinkarni Celje d. d.
Cinkarna Celje d. d. ima glede na svoje prodajne programe zelo raznoliko, nadzorovano in
z meritvami strogo kontrolirano proizvodnjo. Za nemoteno proizvodnjo potrebujejo veliko
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vrst surovin, ki jih je možno pridobiti na domačem ali tujem trgu. Količinsko
najpomembnejše surovine so žlindra, ilmenit, cink in žveplo. Surovine v 15 % uvozijo,
ostale surovine podjetje dobavi na domačem trgu.
Zaradi varovanja podatkov pred konkurenco so navedeni največji dobavitelji zgolj po
državah in ne po imenih podjetij.
Najpomembnejši dobavitelji za Cinkarno Celje d. d. so prikazani v tabeli 4, skupaj s
prometom v evrih kot tudi v odstotkih.
Tabela 4: Najpomembnejši dobavitelji v letu 2010 po državah
Podjetje
Dobavitelj A (Švedska)
Dobavitelj B (Francija)
Dobavitelj C (Slovenija)
Dobavitelj D (Slovenija)
Dobavitelj E (Slovenija)
Dobavitelj F (V. Britanija)
Dobavitelj G (Slovenija)
Dobavitelj H (Švedska)
Dobavitelj I (Slovenija)
Dobavitelj j (Slovenija)
SKUPAJ NAVEDENI
SKUPAJ VSI
Vir: Cinkarna Celje d. d.

Promet v EUR
17.011.967
15.497.259
7.076.077
4.960.869
3.960.641
3.195.671
1.936.100
1.755.197
1.660.764
1.552.321
58.606.866
60.519.151

Str. %
28,11 %
25,61 %
11,69 %
8,20 %
6,54 %
5,28 %
3,20 %
2,90 %
2,74 %
2,57 %
96,84 %
100%

Prvi dobavitelj po prometu je podjetje iz Švedske, z njim je podjetje Cinkarna Celje d. d.
poslovala skupno v 28,11 % oz. 17.011.967 EUR prometa. Drugi dobavitelj je podjetje iz
Francije (25,61 %) oz. 15.497.259 EUR prometa. Tretji dobavitelj prihaja iz Slovenije
(11,69 %) oz. 7.076.077 EUR prometa. Skupaj ti trije dobavitelji, ki so najpomembnejši,
predstavljajo 65,41 %.
Vsi navedeni dobavitelji predstavljajo za 96,84 % in prihajajo iz različnih držav (pretežno
so dobavitelji iz Slovenije). Nenavedenih dobaviteljev je za 3,16 %.
Vodilni proizvod je zagotovo pigment titanov dioksid, ki je specialna anorganska
kemikalija, ki se zaradi svojih izrednih optičnih lastnosti uporablja v industriji lakov in
barv, umetnih mas, laminatov in papirja. Za proizvodnjo titanovega dioksida potrebujejo
žveplovo kislino, ki jo proizvajajo sami in žlindro, ki jo uvažajo dvakrat letno iz Kanade in
Norveške. Ilemenit dobavijo iz Avstralije in Mozambika.
Pigment titanov dioksid proizvajajo za nadaljnjo prodajo, saj je nenadomestljiv v industriji
barv, lakov kot tudi pri proizvodnji plastičnih mas, gum, nepogrešljiv je v papirni,
farmacevtski, kozmetični in živilski industriji.
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Slika 6: Proizvodnja titanovega dioksida
Titanonosne rude (Kanada,
Norveška, Avstralija,
Mozambik)
Proizvodni proces

Titanov dioksid

50.000 ton žvepla

Vir: Cinkarna Celje d. d.

Druga najpomembnejša proizvodna panoga v podjetju je predelava cinka. Z legirnim
dodatkom bakra in titana izdelujejo titancinkovo pločevino, s katero se je Cinkarna Celje d.
d. povzpela med vidnejše proizvajalce v Evropi. Večino pločevine izvozijo v Nemčijo, na
Nizozemsko in v Vzhodno Evropo. Poleg titancinkove pločevine izdelujejo še cinkovo
žico, anode, žlebove, strešnike in cevi.
Cinkarna Celje d. d. je med drugim proizvajalka zahtevnejših premazov za antikorozijsko
zaščito. Proizvodnja zajema tudi praškasti lak za zaščito ohišja gospodinjskih aparatov in
delov v avtomobilski industriji.
Prav tako je iz leta v leto vse pomembnejša proizvodnja agro programa. Agro program
zajema proizvodnjo zaščitnih sredstev za rastline, rastne substrate in mineralna gnojila.
V proizvodnji grafičnih repromaterialov proizvajajo tiskarske plošče na cinkovi osnovi.
Zaradi trenda zmanjševanja prodaje klasičnih tiskarskih plošč so se v podjetju preusmerili
na proizvodnjo novih CtP plošč.
Zadnji proizvodni program je gradbeni program, ki zajema proizvodnjo gradbene ter
sanacijske mase, cementna lepila, gradbene malte in strojne omete.
V podjetju uporabljajo nove tehnologije pri predelavi elastomerov, tako da izdelujejo razna
tesnila, batne obročke, drsne ležaje, krogelne pipe in ventile.

5.7 Prodaja v Cinkarni Celje d. d.
Prodajna filozofija podjetja Cinkarna Celje d. d. temelji na vzpostavljanju pristnih,
dolgoročnih in stabilnih odnosov s svojimi kupci. Ugled zanesljivega in poštenega
partnerja podjetje izkazuje z optimizacijo razmerij med ceno, kakovostjo in hitrostjo
dobave lastnih proizvodov. Prodajna usmerjenost podjetja je bistveno usmerjena na
evropske, ameriške in bližnjevzhodne trge in je odraz poslovne logike, da se zgolj
perspektivni izdelki prodajajo na transnacionalnih ravneh. S tem pa podjetje hkrati skrbi za
lastno dolgoročno uspešnost.
Cinkarna Celje d. d. je v poslovnem letu 2011 realizirala prihodke od prodaje v višini 184
milijonov EUR, kar je za 20 % več kot v poslovnem letu 2010. Čistega dobička je ustvarila
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za 25,5 milijonov EUR. Ponovno je bil dobiček rekorden in je presegel vse letne dobičke
kot tudi dobiček v letu 2010.
Tabela 5: Prodaja izdelkov Cinkarne Celje d. d. v odstotkih po trgih v letu 2011
Trg

2010

2011

Slovenija
21.268.258 24.217.333
EU
96.549.533 119.267.643
Tretje dr. bivše YU 7.706.790
9.597.924
Tretje drž.-ostalo
27.867.487 30.984.859
Skupaj
153.392.068 184.067.759
Vir : Letno poročilo podjetja Cinkarne Celje d. d. 2011

% spremembe2011
+ 14
+ 24
+ 25
+ 11
+ 20

V tabeli 5 je prikazan delež prodaje v letih 2010 in 2011 po posameznih trgih. Na vsakem
trgu se je delež prodaje izdelkov Cinkarne Celje d. d. povečal za več odstotkov v
primerjavi s poslovnim letom 2010, kar je ponovno velik uspeh, saj se kljub slabim
ekonomskim razmeram na trgih podjetje odlično bojuje proti krizi.
Največji uspeh beleži Cinkarna Celje d. d. pri prodaji izdelkov v države bivše Jugoslavije
(25 %) in države EU (24 %). Prodaja v Sloveniji se je povečala za 14 % v primerjavi z
letom 2010. Trenutno najmanjši delež pri prodaji predstavljajo tretje države – ostalo. Kljub
vsemu se je prodaja povečala za 20 % v primerjavi z letom 2010. Razlog za slabše
prodajne rezultate na trge tretjih držav predstavljajo slabe ekonomske razmere.
Graf 1 : Prodaja izdelkov Cinkarne Celje d. d. v odstotkih po trgih od 2002 do 2011
Prodaja (tuji in domači trg) v odstokih po letih
Tuj trg

Domači trg

2002

79

21

2003

78

22

2004
2005

76

24

80

20

2006

82

18

2007

83

17

2008

82

18

2009

85

15

2010

86

14

2011

87

13

Vir: Cinkarna Celje d. d.

Graf 1 prikazuje prodajo na domačem in tujem trgu od leta 2002 do leta 2011. V letu 2002
je bila prodaja na domačem trgu 21 %, medtem ko je bila na tujem trgu 79 %. V vseh letih
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se je prodaja na domačem trgu zmanjševala, s tem posledično se je povečevala prodaja na
tujem trgu. Izjema je bilo leto 2004, kjer se je prodaja na domačem trgu povečala za 2 %
(24 %). V letu 2011 je ponovno razvidna enoodstotna rast prodaje na tuje trge in
predstavlja 87 %, na domačem trgu pa je prodaja le še 13 %.
Cinkarna Celje d. d. ima večje število prodajnih programov, ki jih trži tako doma kot tudi v
tujini. Nosilna prodajna skupina je titanov dioksid, ki je pretežno namenjena
mednarodnemu trgu. V tabeli 6 je prikazana prodaja titanovega dioksida od leta 2007 do
2011.
Tabela 6: Prodaja titanovega dioksida po letih
Leto
Prodaja

2007
55 %

2008
64 %

2009
66 %

2010
68 %

2011
72 %

Vir : Letna poročila podjetja Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011

Tabela 6 prikazuje prodajo titanovega dioksida, ki je nosilni prodajni izdelek podjetja
Cinkarna Celje d. d.. Prodaja titanovega dioksida je v letu 2007 predstavljala 55 % celotne
prodaje Cinkarne Celje d. d..V letu 2008 je znašala 64 %, 2009 in 2010 se je prodaja vsako
leto povečala za 2 %. V letu 2011 se je povečala prodaja titanovega dioksida za 4 %, kar
pomeni, da predstavlja titanov dioksid 72 % prodaje vseh proizvodov Cinkarne Celje d. d..
Druga ciljna skupina (predelava cinka) je prav tako namenjena mednarodnemu tržišču.
Glavni odjemalci so severnoevropske države, ki izdelujejo strešno kritino in fasadne
obloge.
Tretja prodajna skupina predstavlja grafično industrijo in predstavlja predvsem domači trg
in trg držav bivše Jugoslavije. Prodajni program gradbeništva je namenjen v celoti
domačemu trgu in trgu bivše Jugoslavije. Program praškov in lakov je namenjen za
proizvodnjo bele tehnike, agro skupina pa predstavlja prodajni program kmetijstva.
Tabela 7: Najpomembnejši kupci v letu 2010 po državah
Podjetje
Kupec A (Nemčija)
Kupec B (Nemčija)
Kupec C (Francija)
Kupec D (Bližnji Vzhod)
Kupec E (Avstrija)
Kupec F (Nizozemska)
Kupec G (Italija)
Kupec H (Nemčija)
Kupec I (Bližnji Vzhod)
Kupec J (Francija)
SKUPAJ NAVEDENI
SKUPAJ VSI
Vir : Cinkarna Celje d. d.

Promet v EUR
13.901.096
10.916.612
9.117.847
6.772.800
4.208.205
3.239.170
2.998.392
2.632.301
2.497.447
2.469.945
58.753.815
153.392.068

Str. %
9,06 %
7,12 %
5,94 %
4,42 %
2,74 %
2,11 %
1,95 %
1,72 %
1,63 %
1,61 %
38,30 %
100%
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Tabela 7 predstavlja največje oz. najpomembnejše kupce Cinkarne Celje d. d. v letu 2010
po posameznih državah. Kupci niso navedeni po imenih podjetij zaradi varovanja podatkov
pred konkurenco.
Na prvem mestu po pomembnosti je kupec oz. podjetje iz Nemčije, predstavlja 9,06 %
prodaje oz. 13.901.096 EUR prometa. Drugi kupec je prav tako podjetje iz Nemčije, skupaj
predstavlja 7,12 % prodaje oz. 10.916.612 EUR prometa. Tretji kupec je podjetje iz
Francije, predstavlja 5,94 % prodaje oz. 9.117.847 EUR prometa. Vsi trije najpomembnejši
kupci (podjetja) predstavljajo 22,12 % vse prodaje.
Naslednji kupci po pomembnosti oz. po prodaji prihajajo iz držav Bližnjega Vzhoda (4,42
%), Avstrije (2,74 %), Nizozemske (2,11 %), Italije (1,95 %), Nemčije (1,72 %), Bližnjega
Vzhoda (1,63 %) in Francije (1,61 %). Vsi navedeni kupci po prometu predstavljajo 38,30
% prodaje. To pomeni, da ostali nenavedeni kupci predstavljajo 61,70 % prodaje.
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6 VRSTE TVEGANJ, KI OMOGOČAJO NASTANEK KRIZE V
CINKARNI CELJE D. D.
Cinkarna Celje d. d. se sooča s številnimi tveganji prav zaradi široke razvejanosti in
kompleksnosti poslovanja. Sistem opredelitve, sistematizacije in strategije obvladovanja
tveganj je vzpostavljen na relevantnih ravneh, ki so jih v osnovi razmejili na:
I.
II.

Tveganja operativne ravni
Ključna tveganja delovanja podjetja

Tveganja operativne ravni
Podjetje se na različnih ravneh sooča s tveganji na operativnih ravneh. Ta tveganja so
parcialna tveganja, ki predstavljajo nevarnosti in negotovosti, ki so standardna in značilna
pri vseh poslovnih organizacijah. Podjetje Cinkarna Celje d. d. jih obvladuje s
predpisanimi postopki in procedurami, ki jih urejajo pravilniki, predpisi, ki so združeni v
integrirani sistem vodenja. Cinkarna Celje d. d. se s tem zavezuje, da se bo še vnaprej
ravnala po sistemu vodenja, ki ga določata tako ISO kot tudi zakonodaja Republike
Slovenije.
Ključna tveganja delovanja podjetja
Ključna tveganja delovanja podjetja zajemajo tveganja, ki določajo poslovni in vplivajo na
finančni rezultat. Skrbnik zaznavanja, ukrepanja in s tem obvladovanja ključnih tveganj
delovanja podjetja je uprava, ki mora veliko odgovornost znati izpolnjevati. V Cinkarni
Celje d. d. so razmejili temeljna tveganja na sledeče skupine:
 Prodajna tveganja, ki zajemajo: tveganja prodaje izdelkov, tveganja nabave surovin in
energije in tveganja makro razmer na ciljnih gospodarskih prostorih. Prodajna tveganja
so možna še v nekaterih primerih, vendar ne predstavljajo škode podjetju.
 Proizvodna tveganja zajemajo: tveganja razpoložljivosti delovnih sredstev, tveganja
nastanka nesreč, požarov, nenadzorovanih izpustov snovi in nesreč pri delu.
Proizvodna tveganja so znatno visoka. Podjetje Cinkarna Celje d. d. jih obvladuje z
različnimi internimi in zunanjimi predpisi, pravilniki, organizacijskimi predpisi in
navodili po ISO standardih. Zato sta določeni zgolj dve ključni tveganji.
 Finančna tveganja zajemajo: tveganja obrestnih mer, valutno tveganje, kreditna
tveganja in tveganje plačilne sposobnosti. Zaradi globalnega delovanja podjetja
Cinkarne Celje d.d. je ključno valutno tveganje v razmerju $/EUR kot tudi zviševanje
obrestnih mer.
 Pod ključna tveganja delovanja podjetja spadajo tudi tveganja prostorske in okoljske
zakonodaje, ki se je aktualizirala v zadnjih letih. Tveganja prostorske in okoljske
zakonodaje se nanašajo na sanacijo deponije trdnih odpadkov, potrditev občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), cevovod za črpanje nevtralizata na
odlagališče Za Travnik, cevovod za črpanje kondenzacijskih vod na odlagališče
Bukovžlak, spremembe direktive IPPC, razpoložljivost odlagališča titanove sadre,
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zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles in začasno skladiščenje nizko radioaktivnih
odpadkov. Prav tako sem spadajo tveganja za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
za zrak in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri direktivi SEVESO.
Vsaka skupina tveganj ima svoje specifične lastnosti. Tako so tudi v podjetju Cinkarna
Celje d. d. opredelili specifična tveganja, možnost nastanka škodnih dogodkov, kakšni so
potenciali škode in način obvladovanja teh tveganj. Sistem tveganj se vsako leto na novo
opredeli in je aktualiziran na podlagi stanj in pričakovanj, prevladujočih v času.

6.1 Prodajna tveganja
6.1.1 Tveganje uspešne prodaje izdelkov
Na ciljnih trgih se nanaša predvsem na naraščanje pogajalske moči kupcev kot tudi na
naraščanje moči s strani konkurentov. Tveganje je skoncentrirano predvsem pri programih,
ki so vezani na lokalne trge (ti trgi predstavljajo 10 % skupne prodaje).
Obvladovanje tveganja prodaje izdelkov se v podjetju omejuje z nenehno širitvijo prodajne
mreže ter diverzifikacijo izdelkov in s krajšanjem prodajnih poti. Podjetje s sistematičnim
spremljanjem in s pomočjo "Benchmarkinga" kot tudi z analizami relevantnih panog
povečuje delež direktne prodaje.
6.1.2 Tveganje nabave surovin in energije
Podjetje je odvisno od nabave kakovostnih surovin po ustreznih cenah. Predvsem gre tukaj
za nabavo titanonosne rude, cinka, žvepla in aluminija. Dobavitelji imajo visoko
pogajalsko moč, ki jim iz leta v leto narašča. Prav tako tveganje predstavljajo cene rud kot
tudi njihova razpoložljivost. Tveganje se bo v letih 2012, 2013 in 2014 bistveno povečalo
na področju titanonosnih rud in s tem tudi vplivalo na donosnost podjetja. Pri dobavi
energentov je tveganje predvsem pri naraščanju cen. V naslednjih letih podjetje predvideva
predvsem porast cen zemeljskega plina oz. nafte.
Obvladovanje tveganja nabave Cinkarna Celje d. d. zagotavlja z nenehnim iskanjem
alternativnih virov surovin oz. rud. Podjetje skupaj s svojimi poslovnimi partnerji gradi
dolgoročne in stabilne odnose. Z razvojem infrastrukture, informacijskih sistemov,
vzpostavljanjem novih tehnologij skušajo v podjetju zmanjšati porabo kritičnih surovin, s
tem pa tudi zmanjšati odvisnost od posameznih dobaviteljev. Pri energentih skušajo v
podjetju s fiksnimi pogodbami uvesti t. i. energetski menedžment in si zagotoviti
optimiranje porabe energije.
6.1.3 Tveganje makro razmer na ciljnih gospodarskih prostorih
Podjetje Cinkarna Celje d. d. posluje globalno, torej geografsko neomejeno in je tudi
izpostavljeno tveganju sprememb tako regionalnih kot tudi globalnih makroekonomskih,
politično/varnostnih razmer in tudi škodnim klimatskim dogodkom (potresi, poplave, suša,
ipd.).
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Obvladovanje tveganja makro razmer na ciljnih gospodarskih prostorih poteka tako, da se
podjetje osredotoča predvsem na relativno varne in stabilne trge znotraj meja EU+,
medtem ko je preostala prodaja na tržiščih ZDA, Bližnji/Srednji in Daljni Vzhod bolj
tvegana. Podjetje je tako razvilo uravnoteženo prodajno politiko. V podjetju se vzdržuje
minimalni obseg poslovanja s tveganimi trgi. Podjetje nenehno spremlja makroekonomske
napovedi in projekcije razmer na trgu ter tako nenehno prilagaja svojo poslovno politiko. S
tem se na strateški ravni znižujejo obvladljiva tveganja, podjetje pa si povečuje
kompenzacijsko sposobnost pri objektivnih tveganjih v globalnem ekonomskem prostoru.

6.2 Proizvodna tveganja
6.2.1 Tveganje razpoložljivosti delovnih sredstev
Podjetje Cinkarna Celje d. d. je kapitalsko intenzivno podjetje, ki se ukvarja s predelovalno
industrijo. Proizvodnja se v glavnem nanaša na obremenitev in izrabo delovnih sredstev.
Razmere v proizvodnji so lahko izredno neugodne (agresivne kemijske substance, visoke
temperature, pritiski …).
Obvladovanje tveganja razpoložljivosti delovnih sredstev vzdržujejo v podjetju Cinkarna
Celje d. d. s strokovno odlično (dodelano) organizacijo preventivnega in kurativnega
vzdrževanja. Poudarek je na preventivnem vzdrževanju, ki implicira tehnično diagnostiko.
6.2.2 Tveganje nastanka nesreč, požarov, nenadzorovanih izpustov snovi v okolje in nesreč
pri delu
Tveganje nastanka nesreč, požarov, nenadzorovanih izpustov kot tudi nesreč pri delu je za
podjetja, ki poslujejo v kemijsko predelovalni in metalurški panogi, zelo pomembno, saj je
tveganje implicirano v samo dejavnost.
Obvladovanje tveganja nastanka nesreč, požarov, nenadzorovanih izpustov in tudi nesreč
pri delu poteka s sistematičnim vrednotenjem vplivov na okolje, periodičnimi ocenami
požarne ogroženosti in sistematiziranjem delovnih mest glede na oceno tveganj. Pri
omejevanju vplivov na okolje so v podjetju sistematično uvedli evropske okoljevarstvene
standarde z uveljavljenimi načeli »Programa odgovornega ravnanja«.
Na področju delovnih nesreč ima podjetje organizirano štabno službo, ki skrbi za nadzor in
kontrolo spoštovanja pravil in ukrepov varnostni pri delu. Za primer požarov ima podjetje
lastno gasilsko enoto, hkrati pa je podjetje ustrezno požarno zavarovano.
V zadnjih letih je podjetje uvedlo nova navodila za izvajanje vzdrževalnih posegov v
smislu požarne preventive, preprečevanja nesreč in izboljševanja čistoče v delovnem
okolju. Podjetje torej deluje po zahtevah IPPC direktivah in načel BAT kot tudi ISO 14001
in OHSAS 18001.
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6.3 Finančna tveganja
6.3.1 Tveganje obrestnih mer
Podjetje Cinkarna Celje d. d. ima sorazmerno visoko stopnjo dolžniškega financiranja, zato
je izpostavljeno tveganju dviga obrestnih mer, s tem pa tudi zvišanja dolga, ki je nastal
predvsem zaradi vlaganja v čistilne naprave, filtre izpustov …
Tveganje dviga obrestnih mer podjetje zmanjšuje s selektivno uporabo instrumentov
obrestne zamenjave (IRS) in fiksne obrestne mere (FFRA). Zavarovanja obrestnih mer so
stalnica predvsem pri sklepanju dolgoročnih kreditnih pogodb. Za zavarovanje se odločajo
predvsem na podlagi trendov ključnih obrestnih mer ECB in FED. Kratkoročne obrestne
mere zavarujejo na podlagi aktualnih ocen kratkoročnega tveganja.
6.3.2 Valutno tveganje
Podjetje Cinkarna Celje d. d. posluje na mednarodnem tržišču, zato je izpostavljeno
valutnemu tveganju. Predvsem gre za valutno tveganje med evrom in ameriškim dolarjem,
ki je predvsem pereče pri nabavi titanonosnih rud, saj njegova prodaja poteka v EUR.
Valutno tveganje omejujejo v podjetju tako, da približno tretjino izpostavljenosti tveganju
pokrivajo s poslovnih »hedginom«. Gre za valutno usklajevanje prodaje in nabave,
preostali dve tretjini pa krijejo s sklenitvijo terminskih pogodb za nakup dolarjev.
6.3.3 Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je možno oceniti kot tveganje neplačila obveznosti s strani kupcev
(predvsem zamude s plačilom). Tveganje je omejeno, saj podjetje posluje pretežno z
dolgoročnimi poslovnimi partnerji (evropska industrijska predelovalna podjetja, ki imajo
visoko bonitetno oceno). Kreditno tveganje podjetje omejuje z razvijanjem dolgoročnih
partnerskih odnosov, koncentriranjem prodaje zanesljivim kupcem in periodičnim
spremljanjem poslovnega zdravja poslovnih partnerjev (kupcev).
V podjetju je organiziran oddelek za dinamično spremljanje ročnosti odprtih terjatev,
stanja zapadlih terjatev ter njihovo izterjavo.
6.3.4 Tveganje plačilne sposobnosti
Tveganje plačilne sposobnosti nastane predvsem zaradi deficita denarnih sredstev in
denarnih ustreznikov, ki onemogočajo poravnavo obveznosti podjetja. Zaradi težav
bančnega sektorja in kljub finančni stabilnosti podjetja se je tveganje povečalo.
Podjetje gospodarno načrtuje denarne tokove ter uporablja vrsto instrumentov, ki varujejo
kratkoročno likvidnost in dolgoročno solventnost. Finančna boniteta podjetja Cinkarne
Celje d. d. omogoča dostop do potrebnih sredstev na denarnem trgu.
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6.4 Tveganja prostorske in okoljske zakonodaje
6.4.1 Sanacija deponije trdnih odpadkov
Tveganje pri sanaciji deponije trdnih odpadkov Bukovžlak je visoko. Zato se je Uprava v
letu 2010 zaradi visokih finančnih obremenitev in omejene razpoložljivosti oziroma
zmogljivosti odločila, da se odlagališče Bukovžlak izvzame iz vloge OVD. S tem je
podjetje sprejelo postopek zapiranja odlagališča. Postopek zapiranja bo končan v roku treh
let, zahteval pa bo visoke stroške zemeljskih in gradbenih del.
Podjetje že ima zbrano vso dokumentacijo za sanacijo. Podjetje je že v letu 2010 za leto
2011 rezerviralo 5 milijonov €.
6.4.2 Potrditev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Za področje, kjer deluje Cinkarna Celje d. d., še vedno velja prostorski načrt iz leta 1971.
Vse spremembe, ki so nastale zaradi različnih potreb, nimajo potrebne formalne podlage.
Podjetje skuša pridobiti nov prostorski načrt že od začetka devetdesetih let prejšnjega
stoletja, vendar je zaradi številnih nasprotovanj civilnih iniciativ postopek realizacije
pridobivanja novega prostorskega načrta oviran. Podjetje se sooča s težavo legalizacije
obstoječih objektov in z zagotavljanjem nove investicijske dejavnosti, s tem pa tudi zavira
svoj nadaljnji razvoj.
Podjetje izvaja vse aktivnosti, ki so potrebne in jih narekujejo nenehne spremembe
zakonodaje. Sodeluje z Mestno Občino Celje kot tudi z mestnim svetom. Komisija, ki jo je
sestavila Mestna občina Celje (in jo sestavljajo člani mestnega sveta, člani civilnih iniciativ
ter strokovni sodelavci), je skupaj s predstavniki podjetja uskladila nov predlog odloka.
Predlog odloka je šel na presojo na ARSO in MOP, nato pa na obravnavo na sejo
Mestnega sveta občine Celje.
6.4.3 Cevovod za črpanje nevtralizata na odlagališče Za Travnik
Cevovod za črpanje nevtralizata na odlagališču »Za Travnik« je samo eden, je
nefunkcionalen in je že precej star ter neustrezno dimenzioniran. Podjetje se zaveda, da bi
v primeru puščanj bila potrebna zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida v celoti.
Dosedanja puščanja so bila sanirana v kratkih rokih, zato podjetje tveganje ocenjuje kot
nizko, vendar se bo z leti tveganje povečevalo.
Za obvladovanje tega tveganja podjetje vodi projekt izgradnje novega cevovoda, postopek
bo dolgotrajen in težaven zaradi prečkanja mnogih zemljiških parcel.
6.4.4 Cevovod za črpanje kondenzacijskih vod na odlagališče Bukovžlak
Kondenzacijske vode se črpajo po starem cevovodu in iztekajo v odlagališče Bukovžlak.
Cevovod je v slabem stanju. Možnosti za rekonstrukcijo zaradi težavnosti pridobivanja
dovoljenj glede na traso podjetje ocenjuje kot zahtevne in težavne.

47

Za obvladovanje tega tveganja je podjetje sprožilo nov investicijski postopek za ureditev
kakovosti voda, s tem je podjetju omogočen direkten izpust v vodotok Hudinja, kar mu
dopušča tudi izdano okoljevarstveno dovoljenje.
6.4.5 Spremembe direktive IED (prej IPPC)
Nova evropska uredba IED (prej IPPC) podjetju na novo predpisuje dovoljene emisije
obratov. Spremembe nove evropske zakonodaje so za podjetje zahtevne in prizadenejo
ravno pri emisijah prahu. Zato bodo potrebne kontinuirane meritve, kar za podjetje
predstavlja znaten finančni vložek. Strožji bodo ukrepi pri prekoračitvah. Spremembe, ki
jih določa IED, morajo biti uvedene v naš pravni red do 6. 1. 2013. Podjetje mora pridobiti
novo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) do 6. 1. 2014.
Podjetje obvladuje to tveganje tako, da z vrsto preventivnih ukrepov niža emisije prahu
pod vrednost, ki je določena v normah NRT. V skladu z zahtevami okoljevarstvene
politike je podjetje del kontinuiranih meritev izvedlo že v letu 2011. V trenutku, ko bodo
spremembe, ki jih določa IED, prenesene v pravni red, bo podjetje oddalo vlogo za
pridobitev novega OVD.
6.4.6 Razpoložljivost odlagališča titanove sadre
Podjetje glede na projekcije ocenjuje, da čas do suhe zapolnitve odlagališča »Za
Travnikom« lahko traja 12 do 15 let. Zapolnitev odlagališča pomeni zaustavitev
proizvodnje titanovega dioksida.
Tveganje obvladujejo s postopkom izločanja bele sadre (CEGIPS) iz nevtralizata. S tem
postopkom je možno od 5 ton odpadkov na tono proizvoda izločiti tudi do 3 tone bele
sadre. Nato belo sadro tržijo cementarnam in razvijajo aplikacije za uporabo v kmetijstvu.
Med drugim se podjetje dogovarja s proizvajalci gips plošč. Tehnično je možna tudi
proizvodnja mavca za gradbene namene. Za preostali dve toni rdeče sadre (RCGIPS) je
podjetje pridobilo STS za zapolnjevanje in gradnjo nasipov. V letu 2011 so v podjetju
zgradili veliki in mali tehnološki nasip.
6.4.7 Zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles
Pregradna telesa predstavljajo nevarnost ob porušitvi zaradi močnejših potresov kot tudi ob
stoletnih poplavah.
Tveganje obvladujejo z rednim vzdrževanjem po navodilih strokovnjakov, izdelani so tudi
projekti porušitvenega vala. Zato je v letu 2011 podjetje pripravilo projekt za izvedbo
potrebnih preventivnih zaščitnih ukrepov.
6.4.8 Začasno skladiščenje nizko radioaktivnih odpadkov
Pri proizvodnji titanovega dioksida nastajajo manjši radioaktivni delci oziroma odpadki.
Cinkarna Celje d. d. ima urejeno začasno dovoljenje (URSJV) za skladiščenje teh
odpadkov do leta 2016.
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Za učinkovito obvladovanje podjetje izvaja vse predpisane postopke nadzora. S tem
podjetje preprečuje možnost odvzema dovoljenja za začasno skladiščenje.
6.4.9 Okoljevarstveno dovoljenje za zrak
Podjetje Cinkarna Celje d. d. si mora na podlagi Uredb o emisijah za zrak pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje za zrak. Kriterij za pridobitev tega dovoljenja je, da ne presega
3 % emisijskih mejnih vrednosti vseh onesnaževalcev, ki se nahajajo v celotnem območju
posameznega vrednotenja. Osnovno območje vrednotenja je v premeru 5 km okoli
podjetja.
V juniju 2011 je podjetje oddalo vlogo za pridobitev OVD za zrak. Na pripombe ARSO so
vlogo morali dopolniti ter naročili dodatna merjenja in modeliranje, ki omogoča definiranje
pomembnih virov emisij.
6.4.10 Okoljevarstveno dovoljenje po direktivi SEVESO
Direktiva SEVESO določa za podjetja, ki predstavljajo visoka tveganja za nesreče z
nevarnimi snovmi, posebno okoljevarstveno dovoljenje. Podjetje Cinkarna Celje d. d. je s
proizvodnjo modrega bakra, topil za PE Grafika in hidrazinom za proizvodnjo žveplove
kisline uvrščena med obrate manjšega tveganja in je rok za izdajo tega dovoljenja
podaljšan na leto 2015.
Podjetje je skladno z zahtevami direktive SEVESO oddalo vlogo, ki jo je moralo naknadno
dopolniti.
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7 OBVLADOVANJE KRIZE IN ANALIZA
PODJETJU CINKARNA CELJE D. D.

POSLOVANJA

V

7.1 Obvladovanje krize v Cinkarni Celje d. d.
Cinkarna Celje d. d. je podjetje, ki raste in se razvija kljub globalni krizi. S ključnimi
investicijami v modernizacijo proizvodnje si zagotavlja naziv podjetja, ki je
okoljevarstveno naravnano. Investicija modernizacije proizvodnje titanovega dioksida se
je pričela v letu 1999 in se je zaključila v letu 2008.
Z modernizacijo proizvodnje titanovega dioksida so v podjetju dosegli večjo učinkovitost
in produktivnost, obenem pa so racionalizirali stroške. Investicija v modernizacijo
proizvodnje titanovega dioksida je omogočila velik uspeh za podjetje Cinkarna Celje d. d.
in s tem tudi preboj na tuja tržišča.
Podjetje je z modernizacijo proizvodnje titanovega dioksida doseglo:
 racionalizacijo procesov proizvodnje (znižala se je poraba specifičnih surovin in
energije)
 visok nivo, ki je skladen z okoljskimi zahtevami (EU okoljska zakonodaja in okoljska
zakonodaja RS)
 povečali so produktivnost in ustreznost na evropski ravni
 dosegli so zahteve lastnih kupcev
Cinkarno Celje d. d. je kriza dosegla v letu 2007. Podjetje se je znašlo v rahlem finančnem
krču. Dolgoročne finančne obveznosti so bile za 4 % višje kot v predhodnih obdobjih.
Kljub težavam je podjetje poslovno leto končalo pozitivno. Vendar se leto 2007 ne more
primerjati z letom 2008. V tem letu je nastopila kriza tudi drugje po svetu. Zaradi večanja
svetovne krize je bilo leto 2008 precej turbulentno tudi za Cinkarno Celje d. d. Precejšen
problem je za podjetje nastal, ko so se cene surovin drastično povečale. Gre za povečanje
cen surovin žvepla, ki je pomembna surovina v proizvodnem procesu za pridelavo
titanovega dioksida, ki je ključni izdelek v podjetju.
Cene surovega žvepla so se drastično povečale zaradi povečanega povpraševanja.
Povprečna cena žvepla na trgu zadnjih nekaj let je bila 50 $ za tono, medtem, ko je
povprečna cena žvepla v letu 2008 narasla na 900 $ na tono. Gibanje cen žvepla prikazuje
slika 7.
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Slika 7: Izjemna rast cen žvepla

Vir : Cinkarna Celje d. d.

Za Cinkarno Celje d. d. bi pomenilo kupovati po takšnih cenah izdatno finančno breme kot
tudi izdatno velik vpliv na izid poslovnega rezultata. V podjetju so bili pripravljeni to leto
tudi na, tako da so se zaščitili z mnogimi ukrepi, ki so pomenili svež veter in nov zagon.
Pomembni zunanji ukrepi v Cinkarni Celje d. d. so naslednji:
1. S pogodbami so se zaščitili pri dobaviteljih, da so kupovali surovine po fiksnih cenah,
zato so lahko kupovali surovine po cenah iz prejšnjih let
2. Zamenjali so vse pogodbe z dobavitelji titanonosnih rud
3. Omejili so investiranje v projekte in naložbe
4. Spremenili so pogoje nabavnih pogodb (konsignacija)
5. Skrajšali so prodajne poti (s tem so si zmanjšali stroške prodaje in omogočili večjo
konkurenčnost pred drugimi ponudniki)
6. Razširili so si portfelj kupcev, tako da so prodajali po vsaki ceni
Prav tako so ukrepali tudi znotraj podjetja. Uprava je skupaj s sindikatom podjetja dosegla
dogovor, da se vsem zaposlenim plača zmanjša za sedem odstotkov. Za leti 2008 in 2009
ni bilo napovedanih nobenih novih zaposlitev. Uprava se je na skupščini dogovorila, da se
v letu 2009 za leto 2008 ne izplačajo dividende. Ta dogovor je potrdil tudi nadzorni svet.
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Na podlagi podanih ukrepov je možno meriti uspešnost zastavljenih ciljev podjetja.
Analiza poslovnega uspeha nam daje v nadaljevanju vedeti, kakšni so rezultati poslovanja
v letih od 2007 do 2011.

7.2 Analiza poslovnega uspeha v Cinkarni Celje d. d.
Podjetja se na domačem pa tudi na globalnem trgu čedalje bolj soočajo z novimi ovirami.
Mednarodna kriza je za sabo puščala sledi, predvsem ohlajevanje gospodarske rasti in
BDP. Za podjetja je zelo pomembno biti in ostati opažen, tako na domačem kot globalnem
trgu. Potrebno je ustvarjati dober poslovni uspeh in ugled, za katerega podjetje potrebuje
dober strateški načrt.
Poslovni načrt vodilne v podjetju usmerja pri izvajanju in uresničevanju poslovnih ciljev.
Poslovni cilji morajo biti zastavljeni tako, da se jih da doseči. Podjetja si prevečkrat
zastavijo t. i. visokoleteče cilje, ki pa jih zaradi pritiskov zunanjega okolja ne morejo
doseči. Takšna podjetja večkrat zaidejo v likvidnostne težave. Za doseganje poslovnih
ciljev je pomembno, da si podjetje izbere strategijo, s katero bo doseglo vse zastavljene
poslovne cilje.
Cinkarna Celje d. d. ima izbrano dolgoročno strategijo (izteče se s koncem poslovnega leta
2012), s katero dosega vrhunske poslovne rezultate. Dolgoročna strategija je osredotočena
na nenehno širjenje prodajnih kanalov na trgih, ki so najdonosnejši. Podjetje je zavezano k
razvoju dolgoročnih trženjskih partnerstev ter optimiziranju surovinskih virov. To so
dosegli z nadgradnjo oziroma posodobitvijo proizvodnje titanovega dioksida.
Prav s to strategijo podjetje Cinkarna Celje d. d. kljub krizi dosega vrhunske poslovne
rezultate in dosega v zadnjih dveh letih vrhunski dobiček. Že poslovno leto 2010 je bilo za
podjetje rekordno, v poslovnem letu 2011 pa je dobiček ponovno presegel vse rekorde.
Dober poslovni rezultat je za podjetje zelo pomemben. Pomemben je tudi za državo, saj ob
koncu leta pripomore k boljšim makroekonomskim rezultatom (BDP, gospodarska rast
ipd.). Vsako podjetje kot tudi Cinkarna Celje d. d. prikazuje svoje poslovne rezultate v
bilanci poslovnega izida v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
7.2.1 Analiza prihodkov v Cinkarni Celje d. d.
Poslovni uspeh vsakega podjetja je odvisen od količine poslovnih prihodkov, ki v večjem
deležu nastanejo s prodajo gotovih proizvodov in storitev. Nosilni proizvod podjetja
Cinkarna Celje d. d. je titanov dioksid (72 % celotne prodaje). Prihodke iz poslovanja
spremljajo še finančni in izredni prihodki. Finančni prihodki so sestavljeni iz obračunanih
obresti, deležev v dobičku drugih in prevrednotovalnih finančnih prihodkov. Izredni
prihodki so vse neobičajne postavke. Skupaj vsi prihodki predstavljajo celotne prihodke
podjetja. Za vsako podjetje je najbolj pomembno, da so prihodki večji od odhodkov.
Vendar ni zmeraj tako. Posebno ne takrat, ko v podjetju nastopi kriza. Kljub krizi je
razvidno, da se v podjetju Cinkarna Celje d. d. celotni prihodki v zadnjih dveh letih
povečujejo (poslovno leto 2010 in 2011).
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Tabela 8: Obseg in struktura prihodkov Cinkarna Celje d. d. od leta 2007 do 2011
POSTAVKA
Prih. iz
poslovanja
Finančni
prihodki
Drugi
prihodki
Celotni
prihodki

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

162.694.202 99,18 137.596.899 98,75 128.589.906 99,25 155.087.984 99,37 195.450.789 99,47
1.341.540

0,82

1.519.139

1,09

842.135

0,65

741.629

0,48

1.028.927

0,52

3.552

0,00

216.736

0,16

126.195

0,10

240.499

0,15

14.209

0,01

164.039.294 100

139.332.774 100

129.558.236 100

156.070.112 100

196.493.925 100

Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 8 prikazuje prihodke iz poslovanja, finančne in druge prihodke po posameznih letih
(2007 do 2011). Skupaj vsi ti prihodki predstavljajo celotne prihodke podjetja. Iz tabele je
razvidno, da so ne glede na obdobje prihodki iz poslovanja zmeraj največji. Predstavljajo
99 % delež vseh prihodkov. Sledijo finančni in drugi prihodki, ki predstavljajo
zanemarljivi delež.
Tabela 9 : Verižni indeksi prihodkov Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
POSTAVKA

I08/07

I09/08

I10/09

I11/10

Prih. iz poslovanja

0,85

0,93

1,21

1,26

Finančni prihodki

1,13

0,55

0,88

1,39

Drugi prihodki

61,02

0,58

1,91

0,06

Celotni prihodki

0,85

0,93

1,20

1,26

Vir: Tabela 8

Tabela 9 prikazuje verižne indekse prihodkov, ki nam povedo, za koliko manj ali več
prihodkov je nastalo v primerjavi med leti.
V letu 2008 so bili vsi prihodki manjši za 15 % zaradi zmanjšanja poslovnih prihodkov. Ta
indeks nam pove, da je bilo podjetje v krizi. Proizvodnja in prodaja sta padli, podjetje se je
moralo zadolžiti. Delež finančnih in drugih prihodkov je bil kljub temu, da so se v
primerjavi z letom 2007 povečali, zanemarljiv. Posledico padca poslovnih prihodkov lahko
pripisujemo nestabilnim razmeram na trgu.
V letu 2009 so se prihodki iz poslovanja zmanjšali še za dodatnih 7 %. Zmanjšali so se tudi
finančni (- 45 %) in drugi prihodki (- 42 %). Skupaj so bili vsi prihodki manjši za 7 % v
primerjavi z letom 2008. To stanje pomeni, da so se začele razmere zaradi hitrih ukrepov
počasi umirjati.
V letu 2010 so se prihodki iz poslovanja povečali za 21 %. Narasli so tudi vsi prihodki
skupaj (+20 %).
V poslovnem letu 2011 ponovno beležijo rekorde rezultate. Iz tabele 9 je razvidno, da so
bili prihodki iz poslovanja večji za 26 %, finančni prihodki so večji za 39 %, le drugi
prihodki beležijo padec, saj so v primerjavi z letom 2010 manjši za 94 %. Vsi prihodki
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skupaj beležijo rast, saj so v primerjavi s poslovnim letom 2010 večji za 26 %. Izjemno
visok dvig prodaje je dosegel najpomembnejši prodajni program (pigment titanov dioksid).
7.2.2 Analiza odhodkov iz poslovanja v Cinkarni Celje d. d.
Vsako podjetje, ki si želi zagotoviti poslovni uspeh - dobiček, daje veliko pozornost
odhodkom. Predvsem je pomembno, da ima menedžment nenehno pred sabo cilj in
strategijo, kako odhodke oziroma stroške čim bolj zmanjšati. Stroške je potrebno znižati na
optimalno raven. S tem si podjetje zagotovi dober poslovni rezultat.
V Cinkarni Celje d. d. so pri zniževanju odhodkov posebej poudarjali verjetnost zniževanja
cen nabavnega materiala. Z lastnim znanjem in dobrimi pogajalskimi tehnikami so si
znižali cene materiala (podpisali so fiksne pogodbe, ki so jim omogočile kupovanje
materiala po nižji ceni oziroma povprečni ceni iz predhodnih let).
Prav tako si so zmanjšali stroške oziroma odhodke storitev. V podjetju so zmanjšali vse
storitve, ki niso nujno potrebne. Reducirali so storitve, ki ne ogrožajo delovanja podjetja procesa proizvodnje. Nekatere storitve so po uspešnem izobraževanju in usposabljanju
nadomestili z notranjimi izvajalci oziroma svojimi zaposlenimi.
Tabela 10: Obseg in struktura odhodkov Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
Postavka

2007

2008

2009

2010

2011

Odpis vrednosti

11.112.742

11.352.604

14.067.861

12.311.260

13.194.877

Stroški dela

25.115.065

25.849.990

24.231.944

28.448.143

30.461.493

Stroški materiala

107.250.151

87.696.955

78.160.374

84.668.450

94.528.666

Stroški storitev

5.969.358

6.195.477

6.217.087

13.832.535

23.019.795

NV prodanega materiala in blaga

1.099.268

823.026

296.871

617.380

79.328

Drugi poslovni odhodki

1.118.516

1.126.931

965.859

1.468.463

1.335.286

Poslovni odhodki skupaj

115.437.293

95.842.389

85.640.191

100.586.828

118.963.075

ODHODKI IZ POSLOVANJA

151.665.100

133.044.983

123.939.996

141.346.231

162.619.445

Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 10 prikazuje najpomembnejše odhodke: odpis vrednosti, stroški dela, stroški
materiala, nabavna vrednost prodanega materiala in blaga in drugi poslovni odhodki. Vsi
odhodki tvorijo odhodke iz poslovanja.
Iz tabele 10 je razvidno, da so odhodke iz poslovanja v kriznih letih zmanjševali. Povečali
so jih šele v letih, ko so zaznali poslovni vzpon. Tako so se odhodki povečali šele v letu
2010 in 2011. Iz tabele je razvidno, da so odhodke najbolj zmanjševali v letu 2008 in
2009.
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Tabela 11: Verižni indeksi odhodkov Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
Postavka

I08/07

I09/08

I10/09

I11/10

Odpis vrednosti

1,02

1,24

0,88

1,07

Stroški dela

1,03

0,94

1,17

1,07

Stroški materiala

0,82

0,89

1,08

1,12

Stroški storitev

1,04

1,00

2,22

1,66

NV prodanega materiala in blaga

0,75

0,36

2,08

0,13

Drugi poslovni odhodki

1,01

0,86

1,52

0,91

Poslovni odhodki skupaj

0,83

0,89

1,17

1,18

ODHODKI IZ POSLOVANJA

0,88

0,93

1,13

1,15

Vir: Tabela 10

Verižni indeks odpisa vrednosti je dosegel največji dvig v letu 2009 ( +24 %). Obračunana
amortizacija je bila zaradi zaključka spremljevalnih projektov razširitve proizvodnje
pigmenta titanovega dioksida večja za 8 %. Na ta indeks odpisa vrednosti so najbolj
vplivali prevrednotovani poslovni odhodki obratnih sredstvih - prevrednotovanje zalog
materiala in popravek vrednosti terjatev. Najnižji verižni indeks odpisa vrednosti je bil v
letu 2009. Posledično zaradi manjšega obračuna amortizacije, zaradi zmanjšanega obsega
investiranja v zadnjih treh letih in izteka amortizacijskih dob osnovnih sredstev.
Stroški dela so se najbolj zmanjšali v letu 2009 (- 6 %). Podjetje je bilo primorano izvajati
neugodne ukrepe. Uprava je skupaj s sindikatom podjetja dosegla dogovor, da se vsem
zaposlenim zmanjša plača. Odločila pa se je tudi, da ne bodo izplačali dividend lastnikom.
Že v naslednjem letu so vse ukrepe odpravili, zato so se stroški dela povečali za 17 %. V
letu 2011 pa še za dodatnih 7 %.
V letu 2008 so bili stroški materiala manjši za 18 % v primerjavi z letom 2007, v letu 2009
pa še za dodatnih 11 %. Znižanje porabe materiala so dosegli z iskanjem novih in z
optimiziranjem starih nabavnih kanalov, zaradi spremembe tehnologije in povečanjem
donosnosti izdelčnih skupin. Znižala pa se je tudi borzna cena cinka in povprečna cena
zemeljskega plina. V letu 2010 se je indeks zopet dvignil (+ 8 %) in v letu 2011 za 12 %.
Poraba se je povečala v skladu z rastjo proizvodnje. Delno pa tudi zaradi dviga cen
energije - zemeljskega plina in elektrike.
Stroški storitev so v letu 2008 in 2009 obstali na isti ravni. Razlog je bil ta, da so sprejeli
ukrepe, ki so zagotavljali storitev (npr. servis opreme, strojev …) samo v najnujnejših
primerih. Prav tako so se določene storitve izvajale preko notranjih dejavnosti. V podjetju
so preko več let dodatnih izobraževanj in delavnic okrepili skupino, ki je začela skrbeti za
vzdrževalna dela. Največji indeks stroškov storitev beležijo v letu 2010. Zaradi ugodnega
poslovnega uspeha so prekinili stabilizacijske ukrepe. Ponovno so okrepili vzdrževanje.
Narasle so storitve za vzdrževanje opreme, transportne storitve in storitve posrednikov.
Indeks se je povečal tudi v letu 2011.
Zmanjšanje in povečanje nabavne vrednosti prodanega materiala in blaga je odraz
povečanja ali zmanjšanja poslovnih odhodkov. Indeks se je najbolj povečal v letu 2010
(+108 %). To leto je prineslo izjemno povečanje proizvodnje in prodaje.
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Drugi poslovni odhodki so izkazani kot dajatve za ekološka povračila in takse, prispevke
za uporabo stavbnega zemljišča in nagrade za obvezno prakso. Indeks je bil največji v letu
2010 (+ 52 %). Podjetje je v tem letu zaradi uvedbe novih okoljevarstvenih standardov še
povečalo nadzor nad obremenitvijo okolja. S tem so se povečali tudi stroški. Po navodilih
strokovnjakov so dodatno izvajali vse predpisane postopke nadzora. V letu 2010 so nastali
stroški tudi z okoljevarstvenim dovoljenjem. Cinkarna Celje d. d. je od Ministrstva za
okolje in prostor dobila okoljevarstveno dovoljenje kot potrdilo za okoljsko in
zakonodajno skladnost delovanja celotne proizvodnje.
Iz tabel 10 in 11 lahko povzamemo, da so se v Cinkarni Celje d. d. kljub izjemnim
rezultatom v zadnjih dveh letih obnašali, kar se odhodkov tiče, zelo racionalno. Odhodki iz
poslovanja so se povečali v letu 2010 za 13 %, v letu 2011 pa za 15 %. Vodstvo se dobro
zaveda, da so minimalno narasli odhodki posledica ugodnih dolgoročnih nabavnih pogodb
za surovine in energijo, ki pa bodo v letih 2012 in 2013 potekle.
7.2.3 Analiza poslovnega uspeha v Cinkarni Celje d. d.
Analiza poslovnega uspeha v podjetju Cinkarna Celje d. d. je izvedena za petletno obdobje,
od leta 2007 do 2011. Pri tej analizi bo predvsem poudarek na letu 2008, ko je bila kriza
najbolj vidna in najbolj razsežna. Izpostavila bom tudi leto 2009. Takrat so se v podjetju
začeli kazati prvi znaki okrevanja.
Analiza poslovnega uspeha nam ne daje celotnega vpogleda, kdaj je posamezno podjetje
bilo uspešno. Zato lahko pri analizi poslovnega uspeha izhajamo iz definicije, da poslovni
uspeh v podjetju predstavlja dobiček (Tekavčič, 1995, 68). Pri ugotavljanju poslovnega
uspeha bi moralo biti zajeto celotno obdobje podjetja, vse od nastanka do konca (torej
celotna življenjska doba podjetja).
Poslovni uspeh je težko določiti, saj so posamezna obdobja zelo različna. Računovodski
izkaz zajema obdobje enega leta, kar nam daje vpogled zgolj v stvarni ekonomski uspeh
poslovanja (Pučko, 1995, 64).
Analiza poslovnega uspeha izhaja iz prihodkov in odhodkov, ki dajejo uporabniku končni
rezultat, poslovni izid.
V Cinkarni Celje d. d. je že na samem začetku razvidno, da se je poslovni izid najbolj
drastično zmanjšal v letu 2008. Posledica slabšega poslovnega rezultata je bila kriza v
podjetju.
Tabela 12 nam daje vpogled poslovanja Cinkarne Celje d. d. za obdobje petih let (obdobje
2007 do 2011).
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Tabela 12: Obseg in struktura poslovnega izida Cinkarne Celje d. d. v letih 2007 do
2011
RAČUNOVODSKA
POSTAVKA

2007

2008

2009

2010

2011

Vrednost

Vrednost

Vrednost

Vrednost

Vrednost

Prihodki iz poslovanja

162.694.202

137.596.899

128.589.906

155.087.984 195.450.789

Finančni prihodki

1.341.540

1.519.139

842.135

741.629

1.028.927

Drugi prihodki

3.552

216.736

126.195

240.499

14.209

Celotni prihodki

164.039.294

139.332.774

129.558.236

156.070.112 196.493.925

Odhodki iz poslovanja

151.665.100

133.044.983

123.939.996

141.346.231 162.619.445

Finančni odhodki

4.763.211

5.329.618

4.495.954

3.847.047

2.235.603

Drugi odhodki

77.467

26.620

80.471

22.407

7.169

Celotni odhodki

156.505.778

138.401.221

128.516.421

145.215.685 164.802.217

Poslov. izid iz poslovanja

11.029.102

4.551.916

4.649.910

13.741.753

32.831.344

Finančni dobiček

-3.421.671

-3.810.479

-3.653.819

-3.105.418

-1.206.676

Izredni dobiček

-73.915

190.116

45.724

218.092

7.040

Celotni dobiček

7.533.516

931.553

1.041.815

10.854.427

31.631.708

Davek

1.451.932

131.759

26.155

1.970.113

6.133.395

Čisti posl. izid obr. obdobju

6.081.584

799.794

1.015.660

8.884.314

25.498.313

Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

V prejšnjem poglavju sem že omenila, da je bil vzrok za nastanek krize drastično zvišanje
cen žvepla. Žveplo je za podjetje Cinkarno Celje d. d. ključna surovina pri proizvodnji
titanovega dioksida. Podjetje bi bilo zagotovo v večjih finančnih težavah, če ne bi imelo
možnosti kupovati žvepla po ceni iz prejšnjih let. S fiksnimi pogodbami po fiksnih cenah
so omejili krizo, ki bi se sicer zagotovo poglobila. Rezultat slabega poslovanja ob koncu
leta 2008 je razviden iz dobička, ki je znašal zgolj 799.794 €.
Razlika v dobičku za leto 2008 je več kot očitna, saj je podjetje v letu 2007 imelo izdaten
dobiček. Kljub krizi v letu 2008 je bilo poslovno leto 2009 bolj spodbudno. Prihodki
podjetja so bili sicer manjši v primerjavi z letom 2008, vendar je podjetje omejilo odhodke
(sprejeti ukrepi vodstva podjetja so pripomogli k racionalizaciji stroškov). Dobiček v letu
2009 je bil relativno majhen, vendar že mnogo boljši kot v letu 2008.
Kljub vsemu se dobiček iz leta 2009 ne more primerjati s poslovnim letom 2010, ko je bil
dobiček rekorden, saj je bil od predhodnega leta večji za 725 %. Uspeh je zagotovo v
krepitvi prodajnih trgov (podjetje Cinkarna Celje d. d. je v Italiji prevzelo posredniško
podjetje, ki je bilo in je ključno za prodajo titanovega dioksida) in nenehnem iskanju novih
priložnosti (iskanju novih kupcev in dobaviteljev).
Prav tako pa ne smemo spregledati poslovnega leta 2011, ki beleži rekordne rezultate.
Dobiček v letu 2011 znaša 25.498.313 € in je kar za 187 % večji v primerjavi z letom
2010.
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S tem podjetje prikazuje uspeh pri izbiri svojih strateško pomembnih poslovnih strategij, s
katerimi dosega vrhunske rezultate. Podjetju Cinkarna Celje d. d. je uspelo krizo z
ustreznimi ukrepi in rešitvami preobrniti sebi v korist.
Tabela 13: Verižni indeksi poslovnega izida Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
Postavka

I08/07

I09/08

I10/09

I11/10

Prihodki iz poslovanja

0,85

0,93

1,21

1,26

Finančni prihodki

1,13

0,55

0,88

1,39

Drugi prihod

61,02

0,58

1,91

0,06

Celotni prihodki

0,85

0,93

1,20

1,26

Odhodki iz poslovanja

0,88

0,93

1,14

1,15

Finančni odhodki

1,12

0,84

0,86

0,58

Drugi odhodki

0,34

3,02

0,28

0,32

Celotni odhodki

0,88

0,93

1,13

1,13

Finančni dobiček

1,11

0,96

0,85

0,39

Izredni dobiček

-2,57

0,24

4,77

0,03

Poslov. izid iz poslovanja

0,41

1,02

2,96

2,39

Celotni dobiček

0,12

1,12

10,42

2,91

Davek

0,09

0,20

75,32

3,11

Čisti posl. izid obr. obdobju

0,13

1,27

8,75

2,87

Vir: Tabela 12

Tabela 13 prikazuje verižne indekse poslovnega izida v Cinkarni Celje d. d. od 2007 do
2011.
Celotni prihodki so bili najnižji v letih 2008 in 2009. Vzrok je bila slaba svetovna
gospodarska rast in upadanje gospodarske aktivnosti. V letu 2008 so bili nižji za 15 %, v
letu 2009 za 7 %. V letu 2010 se je začutilo okrevanje, saj so se celotni prihodki povečali
za 20 %. Povečala se je prodaja, zaradi odličnega tržnega položaja pa so se dvignile tudi
cene nosilnih izdelkov. Tudi v letu 2011 se razcvet v podjetju še ni ustavil. Celotne
prihodke so povečali še za dodatnih 26 %.
Celotni odhodki so bili v letu 2008 zaradi upadlih naročil in posledično zaradi zmanjšanih
nabav nižji za 12 % v primerjavi z letom 2007. V letu 2009 so se še dodatno znižali za
7%. Leta 2010 je proizvodnja dobila zopet zagon. Porabili so več energije pa tudi nabavili
več surovin in materiala. Zato so celotni odhodki v primerjavi z letom 2009 narasli za
13%. Zvišali so se tudi v letu 2011 (+13 %).
Kot je razvidno že iz same tabele, se je čisti poslovni izid v obračunskem obdobju v letu
2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšal za 87 %. V Cinkarni Celje d. d. ocenjujejo, da se
je poslovni izid tako drastično zmanjšal zaradi zloma mednarodne konjunkture, rasti
surovin in energije in pa povečanja stroškov obresti.
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V letu 2009 je bil čisti dobiček višji za 27 % v primerjavi z letom 2008. Striktno so
izvajali poslovne načrte na temelju napovedanih globalnih razmer, znižala se je bančna
zadolženost in posledično stroški obresti.
Leto 2010 je bilo za Cinkarno Celje d. d. zelo uspešno. Poslovno leto so zaključili z
rekordnim dobičkom, ki ga niti sami niso pričakovali. Dobiček se je povečal za 775 %.
Aktivna poslovna politika, ki je bila usmerjena v povečanje tržnih deležev in osredotočena
na denarni tok, sem jim je globoko obrestovala. V letu 2011 se je čisti poslovni izid
povečal še za dodatnih 187 % v primerjavi z letom 2010. Poslovni rezultat je bil vrhunski.
Presegel je vse dosedanje rezultate. Te rezultate so dosegli z aktivnostjo na najdonosnejših
trgih, optimiziranjem surovin in s pravo politiko financiranja in razvojem dolgoročnih
trženjskih partnerjev.

7.3 Analiza uspešnosti poslovanja v Cinkarni Celje d. d.
7.3.1 Analiza donosnosti - rentabilnosti
Donosnost je v razvitem tržnem gospodarstvu temeljni pokazatelj uspešnosti poslovanja
nekega podjetja. Računamo dve vrsti kazalnikov donosnosti:
 kazalnik donosnosti kapitala
 kazalnik donosnosti sredstev
Kazalnik donosnosti kapitala je predvsem zanimiv za lastnike podjetij, saj jim pokaže,
kako uspešno poslovodstvo upravlja z njihovim premoženjem in jim prikazuje delež
čistega dobička, ki jim pripada glede na njihov vložek. Z vidika podjetja kot celote pa je
bolj uporaben kazalnik donosnosti sredstev.( Tekavčič, 1995, 72).
Donosnost sredstev se računa z dvema kazalnikoma. Prvi je opredeljen kot razmerje med
čistim dobičkom in povprečno vrednostjo sredstev, drugi pa se izračuna kot razmerje med
čistim dobičkom plus obresti za dolgove in povprečno vrednostjo sredstev. (Koletnik 1995,
170). Menedžment spremlja donosnost sredstev pri dolgoročnem gledanju na poslovanje,
saj jim količnik izkazuje, kako uspešni so pri upravljanju s sredstvi.
Donosnost kapitala (ROE) =

Čisti dobiček
Povprečna vrednost kapitala

Donosnost sredstev (ROA I) =

Čisti dobiček
Povprečna vrednost sredstev

Donosnost sredstev (ROA II) =

Čisti dobiček + obresti za dolgove
Povprečna vrednost sredstev
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Tabela 14: Kazalci donosnosti kapitala in sredstev Cinkarne Celje d. d. od 2007 do
2011
POSTAVKA

2007

2008

2009

2010

2011

Čisti dobiček

6.081.584

799.794

1.015.660

8.884.314

25.498.313

Čisti dobiček + obresti na posojene vire

10.239.970

5.613.982

5.201.990

11.216.602

26.950.480

Povprečna vrednost kapitala

100.339.522 97.715.607

98.763.564

106.881.948

127.512.332

Povprečna vrednost sredstev

209.812.691 207.364.171

189.856.270

188.349.621

197.957.048

Donosnost kapitala (1/3)

6,1

0,8

1,0

8,3

20,0

Donosnost sredstev (1/4)

2,9

0,4

0,5

4,7

12,9

Čista donosnost sredstev (2/4)

4,9

2,7

2,7

6,0

13,6

Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Iz tabele 14 je razvidno, da je bila donosnost kapitala v letu 2007 6,1, kar je pomenilo
zelo dober rezultat. Ta kazalnik je zelo padel v letih 2008 in 2009. Ponovno pa se je
povečal v letu 2010 (8,3) in v letu 2011 (20). Glavni dejavnik z tako rast je povečanje
čistega dobička. Čisti dobiček je bil največji v letu 2011, znašal je 25,5 mio EUR, kar je
187 % več kot v poslovnem letu 2010. Kljub temu je potrebno omeniti, da je podjetje
vnaprej obremenilo poslovni izid leta 2011 z vzpostavitvijo okoljskih rezervacij (sanacija
deponije »Za Travnik« v vrednosti 7 mio EUR in uničenje nizko radioaktivnih odpadkov v
vrednosti 5 mio EUR). Čisti dobiček je za 229 % presegel tudi načrtovanega. S tem je
podjetje preseglo vse rezultate poslovanja v zadnjih 140 letih od ustanovitve. Podjetje je v
letu 2011 ustvarilo 20 € čistega dobička na 100 € kapitala. Lastniki so bili lahko glede na
svoje vložke več kot zadovoljni.
Donosnost sredstev je bila v letu 2007 2,9 %. Pred krizo je podjetje na veliko investiralo v
opremo in nakup proizvodnih mehanizacij. V času krize je donosnost sredstev stagnirala.
Povečala se je šele v letu 2010 (4,7 %). Dinamika investiranja v letu 2010 je zahtevala
restriktivno politiko ravnanja s finančnimi sredstvi, ki so bila na razpolago. Donosnost
sredstev je bila največja v letu 2011 (12,9 %). Menedžment v Cinkarni Celje d. d. je bil
pri gospodarjenju zelo uspešen, saj je na 100 € vloženih sredstev ustvaril 12,9 € čistega
dobička.
7.3.2. Analiza ekonomičnosti - gospodarnosti
Ekonomičnost je kazalnik učinkovitosti gospodarjenja, saj z njim merimo vse prvine
poslovnega procesa. Vloženo delo, delovna sredstva, predmete dela in storitev.
Gospodarnost se izraža kot razmerje med proizvedeno in prodano količino učinkov in
stroški, ki so bili potrebni za ustvarjeno vrednost. (Rebernik, 1997, 266). Na primeru
Cinkarne Celje d. d. sem analizirala
Gospodarnost I =

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovanja
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Celotni prihodki
Celotni odhodki

Gospodarnost II =

Tabela 15: Kazalci ekonomičnosti poslovanja Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
POSTAVKA

2007

2008

2009

2010

2011

Prihodki iz poslovanja

162.694.202

137.596.899

128.589.906

155.087.984

195.450.789

Celotni prihodki

164.039.294

139.332.774

129.558.236

156.070.112

196.493.925

Odhodki iz poslovanja

151.665.100

133.044.938

123.939.996

141.346.231

162.619.445

Celotni odhodki

156.505.778

138.401.221

128.516.421

145.215.685

164.862.217

Gospodarnost I (1/3)

1,07

1,03

1,04

1,10

1,20

Gospodarnost II (2/4)

1,05

1,01

1,01

1,07

1,19

Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 15 prikazuje dva ključna kazalca gospodarnosti poslovanja Cinkarne Celje d. d. v
letih 2007 do 2011. Gospodarnost I nam prikazuje razmerje med prihodki iz poslovanja in
odhodki iz poslovanja, gospodarnost II pa nam prikazuje razmerje med celotnimi prihodki
in celotnimi odhodki. Večja kot je razlika med prihodki in odhodki, pod predpostavko, da
morajo biti prihodki zmeraj večji kot odhodki, boljše poslovne rezultate podjetje dosega.
Iz tabele 15 je razvidno, da so kazalci gospodarnosti I in II imeli vedno večjo vrednost od
ena, kar pomeni, da je podjetje poslovalo učinkovito. V letu 2007 je bila gospodarnost I
večja za 7. V letu 2008 in 2009 se je gospodarnost I znižala. V letu 2008 je na 100 €
odhodkov iz poslovanja odpadlo samo 103 € prihodkov iz poslovanja. V letu 2009 je bila
ta razlika za 4 €. Ponovno rast gospodarnosti I so dočakali v letu 2010 in 2011. Leto
2010 je bilo za Cinkarno Celje d. d. odločujoče, saj je kljub težkim razmeram na trgu
dosegla vrhunski rezultat. Razmerje med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja
je bilo 10. Leto 2011 presega vse poslovne rezultate v zadnjih 140 letih. Na 100 €
odhodkov iz poslovanja je odpadlo 120 € prihodkov iz poslovanja. Gospodarnost I se je v
letu 2011 povečala za 10 %.
Za podjetje kot je Cinkarna Celje d. d. je takšna vrednost kazalcev ekonomičnosti izjemno
dobra novica, saj s tem nakazujejo, da v podjetju nenehno skrbijo, da so prihodki zmeraj
večji kot odhodki. Gospodarnost II nam prikazuje razmerje celotnih prihodkov in
odhodkov. To razmerje je izrazito pomembno, saj iz njega izhaja dobiček ob koncu leta.
V letu 2007 so bili celotni prihodki večji za 5 v primerjavi s celotnimi odhodki. V letu
2008 in 2009 je bilo razmerje celotnih prihodkov in odhodkov zgolj 1, kar pomeni, da so
bili celotni prihodki razmeroma nizki, vendar kljub vsemu višji od celotnih odhodkov. Ti
dve leti sta bili za podjetje gospodarsko neugodni. Leto 2010 je bilo za podjetje Cinkarna
Celje d. d. boljše, saj so bili celotni prihodki večji za 7 v primerjavi z celotnimi odhodki. V
rekordnem poslovnem letu 2011, kar se tiče dobička, je razmerje celotnih prihodkov
izdatno boljše, saj je na 100 € celotnih odhodkov odpadlo 119 € celotnih prihodkov.
Gospodarnost II se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečala za 12 %.
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Kazalci ekonomičnosti v Cinkarni Celje d. d. so izjemno dobri, opazen je rahel padec v
letih 2008 in 2009. Takšen izkaz je posledica reševanje krize v podjetju kot tudi slabe
razmere na trgu. Kljub mednarodni krizi, ki je še vedno zelo močno opazna, sta leti 2010 in
2011 spodbudni kar zadeva poslovne rezultate.
7.3.3 Analiza produktivnosti
Analiza produktivnosti je razmerje med proizvedeno količino poslovnih učinkov in zanje
vloženim delovnim časom ali ustreznim recipročnim kazalcem (Tekavčič, 1995, 68). Večja
je ustvarjena količina poslovnih učinkov na delavca, večja je produktivnost. Ker imajo
podjetja večinoma pestro paleto končnih izdelkov, produktivnost računajo vrednostno.
Zato sem za podjetje Cinkarna Celje d. d. uporabila naslednji dve formuli:
Produktivnost I =

Celotni prihodki
Povprečno število zaposlenih

Produktivnost II =

Prihodki iz poslovanja
Povprečno število zaposlenih

Tabela 16: Kazalci produktivnosti dela v Cinkarni Celje d. d. od leta 2007 do 2011
POSTAVKA

2007

2008

2009

2010

2011

Celotni prihodki

164.039.294

139.332.774 129.558.236 156.070.112

196.493.925

Prihodki iz poslovanja

162.694.202

137.596.899 128.589.906 155.087.984

195.450.789

Povprečno št. zaposlenih

1.131

1.113

1.079

1.053

1.063

Produktivnost dela I (1/3)

145.039,16

125.186,68

120.072,51

148.214,73

184.848,47

Produktivnost dela II (2/3)

143.849,87

123.627,04

119.175,08

147.282,04

183.867,16

Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011 in letna poročila

Tabela 17: : Verižni indeksi produktivnosti dela v Cinkarni Celje d. d. od 2007 do
2011
POSTAVKA
Produktivnost I
Produktivnost II

I08/07
0,86
0,86

I09/08
0,96
0,96

I10/09
1,23
1,24

I11/10
1,25
1,25

Vir: Tabela 16

Produktivnost I nam pove, kolikšno je razmerje med celotnimi prihodki in enim
zaposlenim v danem preučevanem obdobju. Iz tabele 16 je razvidno, da se je
produktivnost I med letoma 2007 do 2011 precej spreminjala. Tabela 17 nam kaže, da je v
letu 2008 padla (- 14 %), v letu 2009 pa še za dodatne 4 %. Razlog je kriza, ki je
nastopila in posledično znižala celotne prihodke. V letu 2010 so se celotni prihodki
povečali, dosegli so dobri poslovni rezultat in izredno visok dobiček, povečala se je tudi
produktivnost I (23%). V letu 2011 je produktivnost I ponovno narasla. Razlog - izredno
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visok rekorden dobiček v zadnjih 140 letih delovanja Cinkarne Celje d.d. Produktivnost I
je znašala 184.848 € na zaposlenega in je v primerjavi s predhodnim letom narasla za
25 %.
Produktivnost II nam pove, kolikšno je razmerje med prihodki iz poslovanja in enim
zaposlenim v preučevanem obdobju. Potrebno je povedati, da je produktivnost II nihala
izključno zaradi upadanja in naraščanja prihodkov iz poslovanja, saj se število zaposlenih
ni tako izrazito spreminjalo.
V letu 2008 in 2009 je produktivnost II padala. Ko so leta 2010 povečali obseg poslovanja
in s tem tudi prihodke iz poslovanja, se je produktivnost takoj popravila. V letu 2010 je
narasla za 24 %, v letu 2011 pa za 25%.

7.4 Analiza sredstev
Pod pojmom sredstva razumemo vse premoženje, ki ga ima podjetje v lasti v obliki stvari,
pravic in denarja. Poznamo dve veliki skupini sredstev: stalna in gibljiva. Glede na njihovo
preoblikovanje se nekatera sredstva zadržujejo dlje časa v prvotni obliki kot druga,
nekatera pa prvotne oblike sploh ne spreminjajo. Njihovo preoblikovanje je v bistvu
prenašanje svoje vrednosti na poslovne učinke. SRS priporočajo kot najpogostejšo delitev
sredstev na stalna in gibljiva sredstva.
Tabela 18: Obseg in struktura sredstev Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
Postavka

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

Stalna sredstva

142.766.762

68,04

142.401.110

68,67

134.532.513

70,86

130.174.725

69,11

128.454.476

64,89

Gibljiva sredstva

67.045.929

31,96

64.963.061

31,33

55.323.757

29,14

58.174.896

30,89

69.502.572

35,11

Skupaj

209.812.691

100

207.364.171

100

189.856.270

100

188.349.621

100

197.957.048

100

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Stalnim sredstvom pripisujemo v podjetjih večjo reprezentativnost, kot jih imajo gibljiva
sredstva. Strukturo oz. razmerje med stalnimi in gibljivimi sredstvi v podjetju Cinkarna
Celje d. d. nam prikazuje tabela 18.
Stalna sredstva imajo v podjetju Cinkarna Celje d. d. izrazito močno reprezentativno vlogo.
Kot je prikazano v tabeli 18, se struktura stalnih sredstev giblje med 68,04 % (leto 2007)
in 70,86 % (leto 2009), struktura gibljivih pa med 29,14 % (leto 2009) in 35,11 % (leto
2011). Leto 2009 prikazuje odraz krize in ukrepov zoper njo (manj investicij, zniževanje
plač, neizplačilo dividend delničarjem ipd.), zato je razmerje med stalnimi in gibljivimi
sredstvi najvišje. Razlika se v letih 2010 in 2011 zmanjšuje.
7.4.1 Analiza stalnih sredstev
Stalna sredstva so dolgoročno premoženje podjetja. Obseg stalnih sredstev je eden izmed
pokazateljev velikosti podjetja. Ostajajo nespremenjena daljše časovno obdobje in svojo
vrednost postopoma prenašajo na poslovne učinke. Po obliki stalna sredstva delimo na :
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 opredmetena osnovna sredstva
 neopredmetena dolgoročna sredstva
 dolgoročne finančne naložbe
Največja skupina med stalnimi sredstvi v podjetju so opredmetena osnovna sredstva, med
katere štejemo, zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo, drugo opremo, osnovno čredo in
večletne nasade.
Tabela 19: Obseg in struktura stalnih sredstev Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
POSTAVKA
Neopredmetena
dolg. sredstva
Opredmetena dolg.
sredstva
Dolgoročne
fin.
naložbe
Odložene terjatve
za davek
Dolgoročne posl.
terjatve
Stalna sredstva

2007

2008

2009

2010

2011

Vrednost

%

Vrednost

%

Vrednost

%

Vrednost

%

Vrednost

%

2.863.700

2,01

2.725.635

1,91

2.522.929

1,88

3.558.723

2,73

3.460.071

2,69

135.143.258

94,66

133.544.772

93,78

125.900.307

93,58

120.357.369

92,46

118.082.556 91,93

3.665.005

2,57

5.167.663

3,63

4.847.492

3,60

4.595.124

3,53

3.722.032

2,90

1.094.799

0,77

963.040

0,68

1.261.785

0,94

1.663.509

1,28

2.853.428

2,22

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

336.389

0,26

142.766.762

100

142.401.110

100

134.532.513

100

130.174.725

100

128.454.476 100

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d.d. od leta 2007 do 2011

Iz tabele 19 je razvidno, da je v Cinkarni Celje d. d. največ opredmetenih dolgoročnih
sredstev, najmanj pa dolgoročnih poslovnih terjatev. Relativno majhen delež predstavljajo
neopredmetena dolgoročna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in odložene terjatve za
davek.
Tabela 20 : Verižni indeks stalnih sredstev Cinkarne Celje d. d. v letih 2007 do 2011
Postavka

I08/07 I09/08

I10/09

I11/10

1. Neopredmetena dolg. sredstva

0,95

0,93

1,41

0,97

2. Opredmetena dolg. sredstva

0,99

0,94

0,96

0,98

3. Dolgoročne fin. naložbe

1,41

0,94

0,95

0,81

4. Odložene terjatve za davek

0,88

1,31

1,32

1,72

5. Dolgoročne posl. terjatve

/

/

/

/

Stalna sredstva

1,00

0,94

0,97

0,99

Vir: Tabela 19

Neopredmetena dolgoročna sredstva: Dolgoročne premoženjske pravice (v kapital drugih
podjetij, države, občine), dobro ime in dolgoročne AČR predstavljajo v letu 2011 2,69 %
delež vseh stalnih sredstev. Tudi ta sredstva so se v petletnem obdobju zmanjševala, razen
leta 2010, ko so narasla za 41 %.
Opredmetena dolgoročna sredstva: Zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave in stroji,
druge naprave - so največja kategorija dolgoročnih sredstev v Cinkarni Celje d. d. (91,93%
v letu 2011). Skozi petletno poslovno obdobje (2007 - 2011) se jim je vrednost neprestano
zmanjševala. Amortizacija je vedno presegla investicijska vlaganja. Najbolj se je vrednost

64

znižala v letu 2009 (6 %), najmanj pa v letu 2008 (1 %). V letu 2009 so imeli visoko
obračunano amortizacijo, zaradi krize so znižali dinamiko investiranja. Kljub uspešnemu
letu 2011 se jim je sedanja vrednost zmanjšala za 2 %.
Dolgoročne finančne naložbe: Druge delnice in deleži, dolgoročna posojila drugim – ta
kategorija sredstev se je povečala samo v letu 2008 (41 %). Posledica povečanja je
vrednost danih posojil za prodana stanovanja in nakup dokapitalizacijskih delnic ABanke.
Zmanjšanje v vseh ostalih letih pa je nastalo predvsem zaradi prevrednotenja delnic
ABanke navzdol. V letu 2011 je ABanka prevrednotila delnice iz 48,50 € na 16 €. To je
prestavljalo 19 %.
Odložene terjatve za davek so padle v letu 2008 (-12 % ), v ostalih letih so se povečale.
Najbolj so se povečale v letu 2011 (72%), kar je posledica rekordnega dobička.
Dolgoročne poslovne terjatve: Ni jih možno analizirati med sabo, saj so evidentirane zgolj
v poslovnem letu 2011.
7.4.2 Analiza gibljivih sredstev
Za gibljiva sredstva je značilno, da v poslovnem procesu spremenijo svojo obliko in se v
obdobju, krajšem od enega leta, vračajo v prvotno obliko. So zelo pomembna za
poslovanje, saj lahko njihovo pomanjkanje povzroči zastoj v poslovanju. Med gibljiva
sredstva spadajo material, polproizvodi, proizvodi, terjatve do kupcev, denarna sredstva.
Tabela 21: Obseg in struktura gibljivih sredstev Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
2007

2008
%

Vrednost

2009
%

%

Vrednost

2.011

POSTAVKA

Vrednost

Zaloge

34.278.094 51,13 33.065.822 50,9

Kratkoročne posl. terjatve

27.193.274 40,56 27.771.463 42,75 28.998.586 52,42 30.298.672 52,08 28.823.500 41,47

Kratkoročne fin. naložbe

36.096

0,05

27.072

0,04

26.582

0,05

23.349

0,04

Denarna sredstva

5.383.166

8,03

3.963.772

6,1

4.117.986

7,44

6.292.152

10,82 9.450.402

13,60

Aktivne časovne razmejitve

155.299

0,23

134.932

0,21

1.234.296

2,23

476.695

0,82

0,25

Gibljiva sredstva

67.045.929 100

64.963.061 100

Vrednost

2010
%

Vrednost

%

20.946.307 37,86 21.084.028 36,24 31.041.782 44,66

55.323.757 100

58.174.896 100

15.315

171.573

0,02

69.502.572 100

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 22: Verižni indeks gibljivih sredstev v Cinkarni Celje d. d. od 2007 do 2011
Postavka

I08/07 I09/08 I10/09 I11/10

1. Zaloge

0,96

0,63

1,01

1,47

2. Kratkoročne posl. terjatve

1,02

1,04

1,04

0,95

3. Kratkoročne fin. naložbe

0,75

0,98

0,88

0,66

4. Denarna sredstva

0,74

1,04

1,53

1,50

5. Aktivne časovne razmejitve

0,87

9,15

0,39

0,36

Gibljiva sredstva

0,97

0,85

1,05

1,19

Vir:Tabela 21
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Zaloge: materiala, nedokončane proizvodnje proizvodov in trgovskega blaga, predujmi za
zaloge predstavljajo v letu 2011 44,66 % delež vseh gibljivih sredstev. Podjetje svoje
zaloge skrbno nadzoruje. Z nadzorom zagotavlja nemoten potek proizvodnje. V letih
2008/2009 so sicer zaloge padle, vendar nikoli do kritične točke. V letu 2010 so narasle za
1 %, v letu 2011 pa celo za 47 %.
Kratkoročne poslovne terjatve: v analiziranem obdobju so se povečevale, razen v letu
2011, ko se je prodaja v zadnjih dveh mesecih leta 2011 zmanjšala. V tem letu so se jim
zato terjatve zmanjšale za 5 %. Kljub temu predstavljajo 41,47 % delež gibljivih sredstev.
Kratkoročne finančne naložbe: njihov delež je v celoti gibljivih sredstev zanemarljiv. V
analiziranem obdobju (2007/2011) so se zmanjševale. Leta 2007 so predstavljale 0,05 %
delež, v letu 2011 pa samo 0,02 % delež gibljivih sredstev.
Denarna sredstva: leta 2011 predstavljajo 13,60 % delež gibljivih sredstev. Cinkarna Celje
d. d. vodi finančno politiko konservativnega zagotavljanja likvidnosti. V obdobju
2010/2011 so se denarna sredstva povečala za 50 %.
Aktivne časovne razmejitve: njihov delež v gibljivih sredstvih je 0,25 % v letu 2011.
Predstavljajo vnaprej plačane stroške prihodnjega leta. V primerjavi 2010 in 2011 so se
znižale za 64 %.
V nadaljevanju bom analizirala različne kazalnike posameznih vrst sredstev. S kazalniki
obračanja proučujemo hitrost obračanja posameznih vrst sredstev. Kazalniki nam kažejo,
ali se učinkovito posluje s sredstvi. Za kazalnike obračanja velja, da višji kot so,
učinkovitejše je poslovanje podjetja, ker je potrebnih razmeroma manj sredstev za
določeno raven poslovanja (Dubovski, 2003, 64).
 Količnik obračanja obratnih sredstev
 Količnik obračanja zalog
 Količnik obračanja terjatev iz poslovanja
I.

Količnik obračanja obratnih sredstev

Obratna sredstva v poslovnem procesu nenehno spreminjajo svojo obliko. Denarna
sredstva se v določenem časovnem obdobju pretvarjajo v zaloge surovin in materiala, v
gotove izdelke, terjatve do kupcev in preidejo nazaj v denarna sredstva. Hitrost obračanja
obratnih sredstev iz ene oblike v drugo imenujemo cikel obračanja in ima zelo velik vpliv
na uspešnost poslovanja. Večkrat ko se obratna sredstva obrnejo, več poslovnih učinkov
ustvarijo, bolj uspešno je podjetje. Hitrost obračanja obratnih sredstev merimo s
količnikom obračanja obratnih sredstev. Večja je vrednost tega količnika, boljši je rezultat.
Količnik obračanja obratnih sredstev =

Poslovni prihodki
Povprečna obratna sredstva

Poleg količnika obračanja obratnih sredstev sem na primeru Cinkarne Celje d. d. izračunala
tudi količnik obračanja zalog in količnik obračanja terjatev iz poslovanja.
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II.

Količnik obračanja zalog

S količnikom obračanja zalog merimo, koliko denarja je vezano v zalogah. Zaloge
predstavljajo v podjetjih velik delež gibljivih sredstev, zato je pomembno analiziranje
koeficienta obračanja zalog. Povečana prodaja ob zmanjšani zalogi bistveno izboljšuje
ekonomičnost in donosnost (Potočnik, 1991, 46). Če se vrednost količnika povečuje,
pomeni, da podjetje povečuje prodajo in znižuje vrednost zalog.

Količnik obračanja zalog =

Poslovni prihodki
Povprečne zaloge

Terjatve so zelo pomemben del bilance stanja. Večina terjatev v poslovnem okolju se
pojavlja kot terjatev do kupcev za prodane proizvode in storitve. Povečane terjatve so
lahko vzrok za slab premoženjski položaj podjetja. S količnikom obračanja terjatev iz
poslovanja podjetja ugotavljajo uspešnost podjetja pri izterjavi terjatev pa tudi plačilno
sposobnost kupcev.
Količnik obračanja terjatev iz poslovanja pove, kolikokrat letno se obrnejo terjatve v denar.
S tem pa merimo tudi konkurenčnost podjetja pri upravljanju s plačili kupcev.

Poslovni prihodki
Povprečne terjatve iz poslovanja

Količnik obračanja terjatev iz poslovanja =

Tabela 23: Izračun kazalnikov obračanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007
do 2011
POSTAVKA

2007

1. Poslovni prihodki

2008

2009

2010

2011

156.736.386 131.567.552 129.576.268

153.392.068

184.067.759

2. Povprečna sredstva

208.065.008 208.588.431 198.610.220

189.102.945

193.153.334

3. Povprečna obratna sredstva

68.439.454

66.004.495

60.143.409

56.749.326

63.838.734

4. Povprečne zaloge

33.208.506

33.671.958

27.006.064

21.015.168

26.062.905

5. Povprečne zaloge proizvodov in trgovsko blago

12.228.842

13.333.560

11.102.099

7.055.409

9.720.627

6. Povprečne terjatve poslovanja

27.705.471

27.482.368

28.385.025

29.648.629

29.561.086

7. Koeficient obračanja sredstev (1/2)

0,75

0,63

0,65

0,81

0,95

8. Koeficient obračanja obratnih sredstev (1/3)

2,29

1,99

2,15

2,70

2,88

9. Koeficient obračanja zalog (1/4)

4,72

3,91

4,80

7,30

7,06

10. Koeficient obračanja proizvodov (1/5)

12,82

9,87

11,67

21,74

18,94

11. Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja (1/6)

5,66

4,79

4,56

5,17

6,23

13. Trajanje obrata obratnih sredstev (dni) (365/8)

157,20

180,60

167,10

133,19

124,86

14. Trajanje obrata zalog (dni) (365/9)

76,27

92,13

75,03

49,32

50,97

15. Trajanje obrata terjatev iz poslovanja (dni) (365/11)

63,64

76,20

78,86

69,58

57,82

Vir:Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
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Tabela 24: Verižni indeks kazalnikov obračanja Cinkarne Celje d. d. od 2007 do 2011
POSTAVKA

I08/07 I09/08 I10/09

I11/10

1. Poslovni prihodki

0,84

0,98

1,18

1,20

2. Povprečna sredstva

1,00

0,95

0,95

1,02

3. Povprečna obratna sredstva

0,96

0,91

0,94

1,12

4. Povprečne zaloge

1,01

0,80

0,78

1,24

5. Povprečne zaloge proizvodov in trgovsko blago

1,09

0,83

0,64

1,38

6. Povprečne terjatve poslovanja

1,00

1,04

1,04

1,00

7. Koeficient obračanja sredstev (1/2)

0,84

1,03

1,24

1,17

8. Koeficient obračanja obratnih sredstev (1/3)

0,87

1,08

1,25

1,07

9. Koeficient obračanja zalog (1/4)

0,83

1,23

1,52

0,97

10. Koeficient obračanja proizvodov (1/5)

0,77

1,18

1,86

0,87

11. Koeficient obračanja terjatev iz poslovanja (1/6)

0,85

0,96

1,13

1,20

13. Trajanje obrata obratnih sredstev (dni) (365/8)

1,15

0,93

0,80

0,94

14. Trajanje obrata zalog (dni) (365/9)

1,21

0,81

0,66

1,03

15. Trajanje obrata terjatev iz poslovanja (dni) (365/11)

0,58

1,20

1,04

0,83

Vir: Tabela 23

Količnik obračanja sredstev: vsako podjetje ima interes, da se gibljiva sredstva obrnejo čim
večkrat na leto čez poslovni proces. Hitro obračanje sredstev pomeni tudi dober poslovni
rezultat. V Cinkarni Celje d. d. je bil koeficient obračanja sredstev najmanjši v letu 2008
(0,63). V letu 2009 je bil za 3 % večji (0,65). Največji je bil leta 2011 (0,95) in je bil za
17 % večji od leta 2010.
Količnik obračanja obratnih sredstev: V letu 2008 je znašal 1,99, to pomeni, da se je glede
na leto 2007 zmanjšal za 13 %. En obrat obratnih sredstev je v letu 2008 trajal v povprečju
181 dni, kar je za 24 dni več kot prejšnje leto. V letu 2009 je količnik obračanja obratnih
sredstev znašal 2,15 in je bil glede na leto 2008 večji za 8 %. Obratna sredstva so bila
vezana v povprečju 167 dni, kar je za 14 dni manj kot v prejšnjem letu. V letu 2010 je
količnik obračanja obratnih sredstev znašal 2,70 in je večji za 25 % kot v prejšnjem letu.
Obratna sredstva so bila v letu 2010 vezana v povprečju 133 dni, kar je 34 dni manj kot v
letu 2009. Leta 2011 je bil količnik obračanja obratnih sredstev 2,88 in je zrasel za 7 %.
Obratna sredstva so bila vezana v povprečju 125 dni, kar je za 8 dni manj kot v letu 2010
in je razvidno, da so se najhitreje obračala ravno v tem letu. Obratna sredstva so se
obračala hitreje predvsem zaradi povečanja zneskov v števcu.
Količnik obračanja zalog: V letu 2008 je količnik obračanja zalog znašal 3,91 in je tako za
17 % manjši kot v letu 2007. Obrat zalog je znašal 92 dni, kar pomeni, da so bile zaloge v
povprečju skladiščene za 16 dni več kot v letu 2007. Pokazalo se je težko poslovno leto. V
letu 2009 je količnik znašal 4,80, kar pomeni, da je za 23 % večji kot v prejšnjem letu. Čas
trajanja obrata zalog se je iz 92 dni zmanjšal na 75 dni. Zaloge so se tako v skladišču
nahajale 17 dni manj kot v letu 2008. Največji je bil količnik obračanja zalog v letu 2010,
saj je znašal 7,30 in je bil tako za 52 % večji kot v letu 2009. Trajanje obrata zalog je v letu
2010 znašalo 49 dni, tako, da so se zaloge v skladišču nahajale za 26 dni manj kot v letu
2009. Količnik obračanja zalog v letu 2011 je znašal 7,06 in je tako manjši za 3 % kot v
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letu 2010. Čas trajanja obrata zalog je znašal 51 dni, kar pomeni, da so se zaloge v
skladišču nahajale za 2 dni več kot v letu 2010.
Količnik obračanja proizvodov: Najmanjši je bil v letu 2008. Znašal je 9,87 in je tako za
23 % manjši kot v letu 2007. V letu 2009 je narasel za 148 % in je znašal 11,67. Največji
je bil v letu 2010 (21,74). V letu 2011 pa je ponovno padel za 13 % in je znašal 18,94.
Količnik obračanja terjatev iz poslovanja: V letu 2008 je količnik obračanja terjatev iz
poslovanja znašal 4,79 in je tako za 15 % manjši kot v letu 2007. Dolžina vezave terjatev
iz poslovanja se je v letu 2008 iz 64 dni povečala na 76 dni. Vezava terjatev kupcev je bila
v letu 2008 v povprečju za 12 dni večja kot v letu 2007. V letu 2009 je količnik obračanja
terjatev znašal 4,56 in je za 4 % manjši kot v letu 2008. Terjatve so bile v letu 2009 vezane
za 79 dni in so se povečale za 3 dni. Kriza je privedla do zmanjšanja plačilne discipline in
daljših plačilnih rokov. V letu 2010 je količnik obračanja terjatev iz poslovanja znašal 5,17
in je za 13 % večji kot v letu 2009. Trajanje obrata terjatev v letu 2010 je znašal 70 dni.
Terjatve so se tako obrnile za 9 dni prej kot v letu 2009. Količnik obračanja terjatev v letu
2011 znaša 6,23 in je tako večji za 20 % kot v letu 2010. Obrat terjatev se je v letu 2011
zmanjšal za 12 dni. Kupci so v letu 2011 svoje obveznosti plačevali v povprečju na 58 dni.
Tukaj se pozna lojalnost njihovih kupcev in pa seveda ukrepi podjetja.

7.5 Analiza financiranja
Financiranje je napajanje podjetja s potrebnimi finančnimi sredstvi. Financiranje je možno
iz zunanjih in notranjih virov. Iz notranjih virov se podjetje financira z denarnim tokom, ki
ga dobi z ustvarjanjem dobička in prodajo sredstev. Zunanje vire financiranja podjetje
dobi s kapitalsko udeležbo drugih in s krediti. S finančno analizo lahko pridobimo celotno
sliko o finančnem stanju podjetja. Z njo lahko ugotavljamo, ali se bo podjetje v prihodnje
soočalo s finančno krizo ali ne. S finančnimi analizami preučujemo ugodnost poslovanja,
ki se kaže v doseganju želene uspešnosti ter finančne in premoženjske trdnosti. Podatki so
podjetjem na voljo v poslovnih poročilih.
Osnovni cilj analiz financiranja je zagotavljanje trajne plačilne sposobnosti podjetja.
Financiranje podjetja delimo na pasivno in aktivno. Pasivno financiranje pomeni
nabavljanje finančnih sredstev, aktivno financiranje pa vlaganje le-teh v druge oblike
sredstev podjetja. Vsa sredstva morajo biti izravnana z obveznostmi do virov sredstev v
bilanci stanja.
7.5.1 Analiza strukture obveznosti do virov sredstev
Obveznosti do virov sredstev z vidika lastnine delimo na lastne ali nevračljive vire - kapital
in tuje ali vračljive vire - dolgovi. Za lastne vire je potrebno skrbeti, da ohranjajo svojo
vrednost in se kapitalizirajo, tuje vire pa ločimo glede na rok, v katerem jih je potrebno
vrniti. Dolgoročne obveznosti zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od enega leta,
kratkoročne obveznosti pa je potrebno vrniti v roku, krajšem od enega leta.
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Tabela 25: Obseg in struktura virov financiranja Cinkarne Celje d. d. od 2007 do
2011
POSTAVKA

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

Kapital

100.339.522

47,82

97.715.607

47,12

98.763.564

52,02

106.881.948

56,74

127.512.332 64,41

Rezervacije

12.355.409

5,89

12.269.054

5,92

11.941.567

6,29

16.906.893

8,98

29.016.638

14,66

27.733.528

13,22

19.314.760

9,32

17.711.130

9,33

11.204.529

5,95

3.835.362

1,94

25.472.845

12,14

18.804.889

9,07

17.170.494

9,04

10.795.453

5,73

3.763.636

1,90

1.732.237

0,83

170.738

0,08

85.369

0,04

0

0,00

0

0,00

528.446

0,25

339.133

0,16

455.267

0,24

409.076

0,22

71.726

0,04

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne
obveznosti
Dolgoročne poslovne
obveznosti
Odložene obveznosti za
davek
Kratkoročne
obveznosti

%

69.367.182

33,06

78.056.603

37,64

60.833.709

32,04

52.553.431

27,90

36.585.654

18,48

Kratkoročne finančne
obveznosti

58.763.809

28,01

67.729.895

32,66

48.072.954

25,32

36.510.283

19,38

17.374.251

8,78

Kratkoročne poslovne
obveznosti

10.603.373

5,05

10.326.708

4,98

12.760.755

6,72

16.043.148

8,52

19.211.403

9,70

17.050

0,01

8.147

0,00

606.300

0,32

802.820

0,43

1.007.062

0,51

209.812.691

100

207.364.171

100

189.856.270

100

188.349.621

100

197.957.048 100

Kratkoročne PČR
Obveznosti do virov
sredstev

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011
Tabela 26: Obseg in struktura virov financiranja Cinkarne Celje d. d. od 2007 do
2011
POSTAVKA

I08/07 I09/08

I10/09

I11/10

1. Kapital

0,97

1,01

1,08

1,19

1. Rezervacije

0,99

0,97

1,42

1,72

3. Dolgoročne obveznosti

0,70

0,92

0,63

0,34

4. Dolgoročne finančne obveznosti

0,74

0,91

0,63

0,35

5. Dolgoročne poslovne obveznosti

0,10

0,50

/

0,35

6. Odložene obveznosti za davek

0,64

1,34

0,90

/

7. Kratkoročne obveznosti

1,13

0,78

0,86

0,70

8. Kratkoročne finančne obveznosti

1,15

0,71

0,76

0,48

9. Kratkoročne poslovne obveznosti

0,97

1,24

1,26

1,20

10. Kratkoročne PČR

0,48

74,42

1,32

1,25

11. Obveznosti do virov sredstev

0,99

0,92

0,99

1,05

Vir: Tabela 25
Iz tabele 25 in 26 je razvidno, kakšno razmerje lastništva, koliko rezervacij, koliko
dolgoročnih in koliko kratkoročnih obveznosti imajo v Cinkarni Celje d. d. Kot je
razvidno, so se v petletnem obdobju kapital in rezervacije povečevale, kar kaže na dobre
poslovne rezultate in dobro gospodarjenje.
Celotne obveznosti do virov sredstev v letu 2008 znašajo 0,99 %. To pomeni, da so za 1 %
manjše kot v letu poprej (2007). V naslednjih dveh letih so padale. V letu 2009 (-8%) in
letu 2010 (-1%). V naslednjem letu so se obveznosti do virov sredstev povečale in so bile
tako za 5 % višje kot v letu 2010. Razlog za povečanje obveznosti virov sredstev je v
rezervacijah za razgradnjo nizko radioaktivnih odpadkov v višini 5 mio EUR.
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Kapital: Strukturno gledano predstavlja največji delež obveznosti do virov sredstev v
obdobju od 2007 do 2011, kar je zelo spodbudno za Cinkarno Celje d. d. Kapital je v
obdobju 2007 znašal 47,82 % in se je vse do leta 2011 povečeval, tako da je dosegel
64,41%. V letu 2009 se je povečal za 1 %, v letu 2010 za 8 % in v letu 2011 celo za 19 %.
Rezervacije so se v letu 2008 in 2009 zmanjšale. Zaradi vse večjih okoljevarstvenih
problemov so jih v letu 2010 in 2011 povečali. V letu 2010 so se povečale za 42 % in v
letu 2011 za 72 %. Največji delež je odpadel na okoljevarstvene rezervacije, ki so
namenjene saniranju odlagališč, uničenju nizko radioaktivnih odpadkov in rekonstrukciji
pregradnega telesa deponije.
Dolgoročne obveznosti: kazalniki dolgoročnih obveznosti so zelo spodbudni. Delež
dolgoročnih obveznosti je padel iz 13,22 % (leta 2007) na 1,94 % v letu 2011. V letu
2008 so padle za 30 %, v letu 2009 za 8 %, 2010 za 37 % in leta 2011 za 66 %.To pomeni,
da se je podjetje rešilo dolgoročnih kreditov in da razpolaga predvsem s svojimi viri.
Kratkoročne obveznosti so v analiziranem obdobju narasle samo v letu 2008. V
primerjavi z letom 2007 so se povečale za 13 %. V letu 2009 so bile nižje za 22 %, v letu
2010 za 14 % in leta 2011 za 30 %. Posledica zmanjšanja kratkoročnih obveznosti izhaja
predvsem iz zmanjšanja bančnega dolga.
7.5.2 Analiza finančne varnosti
Za vsako podjetje je zelo pomembno, da ima optimalen delež lastnega kapitala v strukturi
vseh virov. Če ima podjetje previsok delež lastnih virov, pomeni, da se podjetje odreka
finančnemu vzvodu. Previsok delež tujih virov pa kaže na nestabilnost podjetja.
Pri analizi strukture obveznosti do virov sredstev izračunavamo dva samostojna kazalca, ki
nam pokažeta stopnjo finančne varnosti.
Delež kapitala v celotnih virih sredstev podjetja nam pokaže, kolikšen del sredstev je
financiran s trajnimi viri. Stopnjo kapitalizacije imenujemo tudi stopnjo finančne varnosti
podjetja. Večji ko je delež kapitala, manjše je tveganje pri poslovanju.
Delež kap. v financiranju (Stopnja kapitalizacije) =

Kapital
Obveznosti do virov sredstev

Kazalec stopnje zadolženosti nam kaže, kolikšen del sredstev podjetja je financiran s tujimi
viri in kolikšna je odvisnost podjetja od zunanjih virov.
Delež dolgov v financiranju (Stopnja zadolženosti) =

Dolgovi
Obveznosti do virov sredstev
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Tabela 27: Stopnja kapitalizacije in stopnja zadolženosti Cinkarne Celje d. d. v letih
od 2007 do 2011
POSTAVKA

2007

1. Kapital-lastni vir

100.339.522 97.715.607

2. Dolgovi-tuji vir

109.473.169 109.648.564 91.092.706

Vsi viri skupaj
Finančna varnost stop.kapitalizacije (1/3)

209.812.691 207.364.171 189.856.270 188.349.621 197.957.048
0,48

2008

0,47

2009

2010

98.763.564

106.881.948 127.512.332

0,52

0,52
0,53
0,48
Stopnja zadolženosti (2/3)
Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

81.467.673

2011
70.444.716

0,57

0,64

0,43

0,36

Tabela 27 prikazuje kazalnik stopnje kapitalizacije oz. finančne varnosti kot tudi kazalnik
stopnje zadolženosti od leta 2007 do 2011. Iz tabele je razvidno, da je bilo razmerje v
letih 2007, 2008 in 2009 med lastnimi in tujimi viri enako porazdeljeno, kar pomeni, da je
podjetje bilo varno in stabilno. V letih 2010 in 2011 se je razmerje med lastnimi in tujimi
viri povečalo, kar je doprineslo k večji finančni varnosti in manjši stopnji zadolženosti.
Stopnja kapitalizacije v letu 2007 je 48 %, kar pomeni, da je bila stopnja zadolženosti 52%.
V letu 2008 se je podjetje financiralo le iz 47 % lastnih virov. Stopnja zadolženosti je torej
v letu 2008 znašala 53 %. V letu 2009 je Cinkarna Celje d. d. poslovala bolj stabilno,
financirali so se že iz 52 % lastnih virov. Stopnja zadolženosti je znašala 48 %. V letu 2010
je podjetje preseglo vse poslovne rezultate in je imelo ustvarjenih 57 % lastnih virov.
Stopnja zadolženosti je znašala le še 43 %. V letu 2011 je podjetje imelo že 64 % lastnih
virov. Stopnja zadolženosti je znašala le 36 %.
Iz analize lahko rečemo, da je bilo v letih 2007, 2008 in 2009 podjetje Cinkarna Celje d. d.
stabilno in finančno varno. Vendar je za vsako podjetje predvsem pomembno dejstvo, da je
stopnja zadolženosti čim manjša. Cinkarni Celje d. d. je v letu 2010 in 2011 uspelo doseči
ta cilj. Za dosego čim manjše stopnje zadolženosti je bilo v Cinkarni Celje d. d.
pomembno predvsem doseganje vrhunskih poslovnih rezultatov ob izvajanju pravih in
učinkovitih ukrepov.
7.5.3 Analiza plačilne sposobnosti
Obvladovanje denarja v podjetju pomeni obvladovanje njegove likvidnosti in plačilne
sposobnosti, obenem pomeni tudi zagotavljanje varnosti poslovanja podjetja. Plačilna
sposobnost je najpomembnejši pogoj za nemoteno poslovanje podjetja. Pomembno je, da
ima podjetje zadostno sestavo gibljivih sredstev, da jih s primerno dinamiko spreminja v
denarno obliko in pravočasno poravnava svoje obveznosti. (Rebernik, 1997, 190).
Podjetje je plačilno sposobno takrat, ko ima vsaj toliko denarnih sredstev, kot ima zapadlih
obveznosti. Ko ugotavljamo plačilno sposobnost podjetja, nas zanimajo kratkoročna
sredstva in kratkoročni viri. S spremljanjem likvidnosti ugotavljamo, v kakšen namen se
rabijo sredstva iz virov financiranja. Paziti moramo, da se ta sredstva smotrno uporabljajo
in s tem zagotavljajo nemoten proces reprodukcije. Na primeru Cinkarne Celje d. d. sem
izračunala dva koeficienta plačilne sposobnosti.
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Količnik (splošne) plačilne sposobnosti =

Celotna kratkoročna sredstva
Celotne kratkoročne obveznosti

Kratkoročni količnik plačilne sposobnosti kaže razmerje med celotnimi kratkoročnimi
sredstvi in celotnimi kratkoročnimi obveznostmi. Iz njega je razvidno, kolikšna je
zmožnost oziroma plačilna sposobnost poravnavanja obveznosti, ki zapadejo v enem
letu, s sredstvi, ki so unovčljive v enem letu. Cinkarna Celje d. d. je v obdobju od leta 2007
do 2009 imela kar nekaj težav. Vrednost kratkoročnih obveznosti je presegla za skoraj
50 % vrednost kratkoročnih sredstev.
Celotna kratkoročna sredstva - zaloge
Celotne kratkoročne obveznosti

Količnik tekoče plačilne sposobnosti =

Tabela 28: Izračun kazalnikov plačilne sposobnosti Cinkarne Celje d. d. od 2007 do
2011
POSTAVKA

2007

2008

2009

1. Kratkoročna sredstva

66.890.630 64.828.129

54.089.461 57.698.201 69.330.999

2. Zaloge

34.278.094 33.065.822

20.946.307 21.084.028 31.041.782

3. Denarna sredstva

5.383.166

4.117.986

4. Kratkoročne obveznosti

69.367.182 78.056.603

60.833.709 52.553.431 36.585.654

Stopnja splošne plačilne sposobnosti (1:4)

0,96

0,83

0,89

1,10

1,90

Tekoča plačilna sposobnost (1-2):4

0,47

0,41

0,54

0,70

1,05

Trenutna plačilna sposobnost (3:4)

0,08

0,05

0,07

0,12

0,26

3.963.772

2010

6.292.152

2011

9.450.402

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 29: Verižni indeksi kazalnikov plačilne sposobnosti Cinkarne Celje d. d. od
leta 2007 do 2011
POSTAVKA

I08/07

I09/08

I10/09 I11/10

1. Kratkoročna sredstva

0,97

0,83

1,07

1,20

2. Zaloge

0,96

0,63

1,01

1,47

3. Denarna sredstva

0,74

1,04

1,53

1,50

4. Kratkoročne obveznosti

1,13

0,78

0,86

0,70

Stopnja splošne plačilne sposobnosti (1:4)

0,86

1,07

1,23

1,73

Tekoča plačilna sposobnost (1-2):4

0,87

1,34

1,28

1,50

Trenutna plačilna sposobnost (3:4)

0,65

1,33

1,77

2,16

Vir:Tabela 28

Stopnja splošne plačilne sposobnosti: za podjetja je pomembno, da kazalnik splošne
plačilne sposobnosti znaša minimalno 1,2. Vsako podjetje si želi optimalno vrednost
kazalnika 2. Kazalniki splošne plačilne sposobnosti v Cinkarni Celje d. d. so zelo slabi.
Optimalni vrednosti se je količnik približal samo v letu 2011 (1,90), ko je podjetje
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ustvarilo rekordni dobiček. V letih od 2007 do 2009 se ni približal niti minimalni
vrednosti. V letu 2010 je dosegel 1,10 in je bil najbližje minimalni vrednosti. Iz tega
sklepamo, da je bila plačilna sposobnost v tem obdobju zelo nizka. Najnižji kazalnik je bil
v letu 2008. Znašal je 0,83. Plačilna sposobnost se je v letu 2008 znižala za 14 %. Vzrok
je povišanje cen ključnih surovin na trgu in s tem tudi povečanje kratkoročnih obveznosti.
V letu 2009 se je plačilna sposobnost podjetja rahlo okrepila, znašala je 0,89 in je za 7 %
višja kot v letu 2008. V letu 2010 je zaznati manjše okrevanje plačilne sposobnosti
podjetja. Plačilna sposobnost v letu 2010 znaša 1,10 in je za 23 % višja kot v letu 2009. V
letu 2011 plačilna sposobnost znaša 1,90 in je za 73 % višja kot v letu 2010.
Tekoča plačilna sposobnost: optimalna tekoča plačilna sposobnost naj bi bila 1. Količnik
tekoče plačilne sposobnosti je bil vsa leta, razen leta 2011 pod optimalno vrednostjo, ki
znaša 1. Najmanjši je bil leta 2008. Znašal je 0,41 in je bil za 13 % manjši kot v letu
2007. To kaže na zelo slabo tekočo plačilno sposobnost. V letu 2009 je količnik tekoče
plačilne sposobnosti znašal 0,54 in je bil za 34 % višji kot v letu 2008. Leta 2010 se je
količnik tekoče plačilne sposobnosti dvignil na 0,70, in je bil za 28 % višji kot v letu 2009.
S tem se je tekoča plačilna sposobnost Cinkarne Celje d. d. začela izboljševati. Leta 2011
se je količnik tekoče plačilne sposobnosti dvignil na 1,05 in je bil za 50 % višji kot v letu
2010. Krizne razmere, kar se tiče tekoče likvidnosti, so bile v letu 2011 rešene.
Trenutna plačilna sposobnost: Kazalnik trenutne plačilne sposobnosti je bil v obdobju od
leta 2007 do 2009 manjši od priporočene minimalne vrednosti kazalnika, ki znaša 0,1. To
seveda ni dobro za Cinkarno Celje d. d. Količnik trenutne plačilne sposobnosti je bil v
podjetju najmanjši v letu 2008. Znašal je 0,05 in je bil za 35 % nižji kot v letu 2007. V letu
2009 je količnik znašal 0,07 in je bil 33 % višji kot v letu 2008. V letu 2010 kazalnik
znaša 0,12 in je dosegel priporočeno minimalno vrednost. S tem se je trenutna plačilna
sposobnost podjetja Cinkarna Celje d. d.zboljšala. Vrednosti količnika se je povečala za
77 %. V letu 2011 je znašal količnik trenutne plačilne sposobnosti 0,26 in je bil za 116 %
višji kot v letu 2010. Žal pa še vedno ni dosegel priporočene optimalne vrednosti (0,5).
7.5.4 Analiza finančne stabilnosti
Finančna stabilnost je zelo pomembna, saj pomeni, da lahko podjetje poravnava svoje
obveznosti točno ob roku zapadlosti. Ocenjuje se s pomočjo količnika finančne stabilnosti.
Vrednost količnika naj bi bila okoli 1. Če je količnik pod 1, bo imelo podjetje najverjetneje
likvidnostne težave, če je nad 1, pomeni, da ima podjetje preveč dolgoročnih virov
sredstev.
 Kazalniki finančne stabilnosti
Kazalniki finančne stabilnosti so pomembni pri dolgoročnih odločitvah o politiki
financiranja podjetja. Finančna stabilnost je razmerje med dolgoročnimi viri in
dolgoročnimi sredstvi. Pri teh kazalnikih zajemamo na pasivni strani bilance stanja
kapitala, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Na aktivni strani zajemamo
stalna sredstva in dolgoročne terjatve iz poslovanja.
Finančno stabilnost oziroma solventnost merimo s tremi količniki za izračun finančne
stabilnosti. Vsi trije količniki nam pokažejo, kako uspešno ali neuspešno je podjetje
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(Pučko, 2001, 137-141). Na primeru Cinkarne Celje d. d. sem izračunala vse tri. V
nadaljevanju sem analizirala:
I Količnik finančne stabilnosti
Če količnik finančne stabilnosti ne dosega 1, ima podjetje težave pri ohranjanju svoje
likvidnosti. Količnik pod 1 pomeni, da podjetje del dolgoročno vezanih sredstev financira z
dolgoročnimi viri. Če pa vrednost količnika veliko presega vrednost 1, je to za podjetje
nesmotrno, saj ima prevelike dolgoročne vire.
Količnik finančne stabilnosti =

Dolg. obv. iz financiranja in poslovanja (dolg. viri sr.)
Stal. sredstva + dolg. terj. iz poslovanja (dolg.vezana sr.)

II Količnik finančne stabilnosti (stopnja samofinanciranja)
Drugi pokazatelj, s katerim merimo finančno stabilnost, je stopnja samofinanciranja.
Količnik samofinanciranja predstavlja zmožnost in sposobnost podjetja, kako samo
financira svoja stalna sredstva. Vrednost kazalnika okoli 1 pove, da podjetje z lastnim
kapitalom financira stalna sredstva. Izračunamo ga kot razmerje med kapitalom in stalnimi
sredstvi po neodpisani vrednosti. Mejna vrednost je okoli 1.
Količnik finančne stabilnosti =

Kapital
Stalna sredstva

III Količnik kreditne sposobnosti
Tretji kazalec finančne stabilnosti je stopnja kreditne sposobnosti. Pove nam, kakšna je
pokritost stalnih sredstev z lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri. Za podjetje je dobro, da je
kazalnik vsaj 1, saj svoja stalna sredstva financira iz dolgoročnih virov.
Stopnjo kreditne sposobnosti izračunamo kot razmerje med trajnim kapitalom, zmanjšanim
za izgubo in povečanim za dolgoročne rezervacije, ter dolgoročnimi obveznostmi in
stalnimi sredstvi.
Stopnja kreditne sposobnosti =

Trajni kapital + dolg. rezervacije + dolg. obveznosti
Stalna sredstva
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Tabela 30: Izračun kazalnikov finančne stabilnosti Cinkarne Celje d. d. od leta 2007
do 2011
POSTAVKA

2007

2008

2009

2010

2011

1. Kapital

100.339.522

97.715.607

98.763.564

106.881.948

127.512.332

2. Dolgoročne obveznosti

27.733.528

19.314.760

17.711.130

11.204.529

3.835.362

3. Dolgoročne rezervacije

12.355.409

12.269.054

11.941.567

16.906.893

29.016.638

4. Stalna sredstva

142.766.762

142.401.110

134.532.513

130.174.725

128.454.476

5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

0

0

336.389

Stopnja finančne stabilnosti (1+2+3) : (4+5)

0,98

0,91

0,95

1,04

1,25

Stopnja samofinanciranja (1:4)

0,7

0,69

0,73

0,82

0,99

Stopnja kreditne sposobnosti (1+2+3) : 4

0,98

0,91

0,95

1,04

1,25

Vir: Bilanca stanja podjetja Cinkarne Celje d. d. od leta 2007 do 2011

Tabela 31: Izračun kazalnikov finančne stabilnosti Cinkarne Celje d. d. od leta 2007
do 2011
POSTAVKA

I08/07

I09/08 I10/09

I11/10

1. Kapital

0,97

1,01

1,08

1,19

2. Dolgoročne obveznosti

0,70

0,92

0,63

0,34

3. Dolgoročne rezervacije

0,99

0,97

1,42

1,72

4. Stalna sredstva

1,00

094

0,97

0,99

5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

0

0

Stopnja finančne stabilnosti (1+2+3) : (4+5)

0,93

1,04

1,09

1,20

Stopnja samofinanciranja (1:4)

0,98

1,06

1,12

1,21

Stopnja kreditne sposobnosti (1+2+3) : 4

0,93

1,04

1,09

1,20

Vir: Tabela 30
Stopnja finančne stabilnosti: V podjetju Cinkarna Celje d. d. je bila stopnja finančne
stabilnosti od 2007 do 2009 zelo nizka, saj kazalec ni presegel priporočene minimalne
vrednosti, ki znaša 1. Najmanjša vrednost je bila v letu 2008. V tem obdobju je količnik
znašal 0,91 in je bil za 7 % manjši kot v letu 2007. V letu 2010 je prišlo do izboljšanja,
kazalnik je znašal 1,04 in je bil za 9 % večji kot v letu 2009. V letu 2011 kazalnik
finančne stabilnosti znaša 1,25 in je bil za 20 % višji kot v letu 2010.
Stopnja samofinanciranja: Tudi stopnja samofinanciranja je bila najmanjša v letu 2008.
Količnik je znašal 0,69 in je bil za 2 % nižji kot v letu 2007, ko je kazalnik stopnje
samofinanciranja znašal 0,70. V letu 2009 se je stopnja samofinanciranja povečala za
6 %, v letu 2010 pa za 12 %. Kazalnik je dosegel vrednost 0,82. V letu 2011 je kazalnik
znašal 0,99 in je narasel za 20 % v primerjavi z letom 2010. To pomeni, da se je Cinkarna
Celje d. d. v rekordnem letu 2011 zelo približala priporočenemu količniku stopnje
financiranja (1) in da velik delež stalnih sredstev financira z lastnimi viri - kapitalom.
Stopnja kreditne sposobnosti: V letu 2008 je količnik znašal 0,91. V primerjavi s preteklim
letom se je zmanjšal za 7 %. V letu 2009 se je povečal za 4 %, v letu 2010 pa za 9 %.
Kazalnik kreditne sposobnosti v letu 2010 znaša 1,04. To pomeni, da je Cinkarna Celje d.

76

d. kreditno sposobna. V letu 2011 je znašal kazalnik kreditne sposobnosti 1,25 in se je za
20 % še povečal v primerjavi z letom 2010.
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8 SKLEP
Poslovni rezultati Cinkarne Celje d. d. na podlagi analiz podatkov iz poslovnih poročil v
letih od 2007 do 2011 kažejo zelo raznoliko sliko. Vse od nestabilnih razmer, katerih
posledica je kriza v letu 2008 in 2009, pa do rekordnih poslovnih rezultatov v letih 2010 in
2011. Kljub kriznim časom je podjetju Cinkarni Celje d. d. uspelo krizo obrniti sebi v prid
in jo spremeniti v velik uspeh.
Podjetje Cinkarna Celje d. d. je bila zagotovo vsaj delno pripravljena na gospodarsko
krizo, vendar pa ne na takšno in na njene tako uničujoče posledice, kot se je izkazalo
kasneje. Zaradi različnih razlogov so izgubili večje število poslovnih partnerjev
(dobaviteljev kot tudi kupcev). Podjetja so propadala zaradi nekonkurenčnosti na trgu in
slabe plačilne sposobnosti, zato so bila primorana iti v prisilno poravnavo ali stečaj.
Cinkarna Celje d. d. se je poleg izvajanja ukrepov, ki so krizo potiskali nazaj, soočala še z
iskanjem novih poslovnih partnerjev, ki so ji zagotovili nove posle, kot tudi z razvijanjem
novih metod pridobivanja visokotehnološkega ultra finega titanovega dioksida.
Predvsem sta pomembni leti 2010 in 2011. S poslovnimi rezultati poslovnih let 2010 in
2011 se lahko uprava Cinkarne Celje d. d. zave, da je imela na vodilnih položajih sposoben
menedžment, ki je izbral ustrezne ukrepe za premagovanje krize. Leto 2011 je rekordno v
vseh pogledih, saj je dobiček presegel vsa pričakovanja. Dobiček iz leta 2011 presega vse
rezultate v vseh 140 letih poslovanja podjetja.
Celotni prihodki v letu 2011 znašajo 196,5 mio EUR in so za 26 % večji kot v letu 2010.
Skupna vrednost izvoza je znašala 159,9 mio EUR in je bila za dobrih 21 % večja kot v
letu 2010. Prodaja na tuje trge je že 87 %, kar pomeni, da znaša prodaja na domači trg le še
13 %.
Podjetje Cinkarna Celje d. d. si želi sprejeti vlogo globalnega igralca pri prodaji titanovega
dioksida. S tem si je podjetje zagotovilo donosno tržno nišo, s katero dosega vrhunske
prodajne rezultate. Prav zato tudi ni naključje, da je dobiček v letu 2011 znašal 25,5 mio
EUR in je za 187 % višji kot v letu 2010.
Prav zaradi dobrih poslovnih rezultatov v letu 2010 in 2011 je bilo podjetje finančno
stabilno in je lahko investiralo v postavitev polindustrijske opreme za proizvodnjo UF
titanovega dioksida, investiralo pa je tudi v posodobitev IT podatkovnega centra.
Vendar so se v obdobju 2011 in 2012 ponovno pojavili spori s civilno iniciativo. Cinkarna
Celje d. d. se kljub visokim smernicam varovanja okolja (vgradnja visokotehnoloških
čistilnih naprav, vgradnja filtrov, ki omogočajo zmanjšanje emisij prahu v zrak ipd.) ne
more otresti očitkov o škodljivem vplivu na zdravje ljudi.
Podjetje se zaveda svojega deleža krivde, vendar opozarja, da krivda večletnega
onesnaževanja okolja sloni tudi na že propadlih proizvodnih podjetjih ( Železarna Štore in
EMO d. d.), saj je bilo Celje znano kot industrijsko mesto. Trenutno najbolj pereč problem
za Cinkarno Celje d. d. predstavljata odlagališči »Za Travnik« in Bukovžlak, ki ju je
potrebno nujno sanirati. Nekateri ukrepi za sanacijo odlagališča trdih odpadkov Bukovžlak
so že sprejeti. Za začetek sanacije je bilo rezerviranih 5 mio EUR v letu 2011. »Za
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Travnik« je bolj pereč problem, saj je potrebna izgradnja novega cevovoda. Dokumentacija
je v pripravi, potrebno je še odkupiti potrebne parcele, kar pa bo trajalo precej časa.
Za konec lahko rečem, da se je Cinkarna Celje d. d. soočala s perečo obvladljivo krizo, ki
jo je s pravo izbiro ukrepov obvladala. Kljub krizi si je Cinkarna Celje d. d. pri svojih
dobaviteljih zagotovila cene surovin po fiksnih cenah iz prejšnjih let (pred krizo). Za
podjetje je bilo pomembno tudi, da je kljub krizi nenehno iskalo nove poslovne partnerje
(dobavitelje in kupce) in si s tem zagotovilo visoko pogajalsko moč.
Podjetje Cinkarna Celje d. d. za leto 2012 predvideva, da se bo poslovno okolje postopno
še vedno ohlajalo. S tem se bodo razmere tudi dodatno zaostrile. Vendar izpad pri prodaji
ne bo velik, predvsem zaradi konkurenčnega tržnega položaja in poslovnih pogodb, po
katerih podjetje kupuje surovine po fiksnih cenah iz prejšnjih let (pred krizo).
Globalno poslovno okolje je zelo nestabilno. Povpraševanje je bistveno manjše od
ponudbe, slabost vsega tega pa je tudi porast cen surovin. Za Cinkarno Celje d. d. je slabost
predvsem dejstvo, da bodo poslovne pogodbe, ki omogočajo dober tržni položaj (nakup
surovin po cenah iz prejšnjih let) prenehale v letih 2012, 2013 in 2014. Podjetje tako v
naslednjih nekaj letih ne bo moglo zadržati svoje uspešnosti in učinkovitosti. Posledično pa
bodo poslovni rezultati slabši.
Cinkarna Celje d. d. je s strateškim menedžmentom uspešno obvladala krizo, ki še vedno
pušča grozovite posledice povsod po svetu. Visoka stopnja gospodarske neaktivnosti,
mizerna plačilna disciplina in socialne nestabilnosti prinašajo v družbeno in gospodarsko
okolje zgolj prestrašenost in ogroženost. Vendar okrevanja žal še ni moč opaziti.
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POVZETEK
Kriza predstavlja resno grožnjo za mnoga podjetja. V času krize so ogrožena številna
delovna mesta. Menedžment se mora znajti in hitro ukrepati. Finančna kriza še vedno
pušča korenite posledice tako v domačem, kot tudi mednarodnem gospodarstvu. S
propadom velikih podjetij so začela propadati tudi manjša podjetja. Posledično se je
povečala brezposelnost.
Gospodarsko okrevanje poteka počasi, za mnoge analitike prepočasi. Države zato
sprejemajo nekatere ključne zakone, ki bi pripomogle k gospodarskemu okrevanju. Vendar
gospodarstvo tepe tudi finančna nedisciplina, ki ruši vse pred sabo.
Namen magistrske naloge je predstaviti krizo, posledice, ter vzroke za nastanek krize. V
teoretičnem delu smo v nadaljevanju s pomočjo različnih avtorjev opisali in predstavili
vrste kriz. V nadaljevanju teoretičnega dela je predstavljen pomen strateškega
menedžmenta za podjetje v času krize. Opisali smo tudi ključne operativne strateške
ukrepe, ki pomagajo menedžmentu pri reševanju krize v podjetju. Izpostavljena je tudi
pomembnost kriznega komuniciranja in vloga komunikacije z zaposlenimi in ostalo
javnostjo.
V praktičnem delu je opisano in predstavljeno podjetje Cinkarna Celje d.d. Predstavili smo
ključne dejavnike za nemoteno poslovanje podjetja, kot tudi razloge za nastanek krize.
Večji del je namenjen petletni analizi podjetja. S analizo smo dokazili, da se je podjetje
soočalo s krizo v obdobju 2008 in 2009. Podjetje Cinkarna Celje d.d. je s pomočjo
sprejetih ukrepov v letu 2010 postopoma okrevalo. V letu 2011 in 2012 pa je že dosegala
rekordne rezultate.
Magistrsko delo dokazuje, da menedžment s svojim ravnanjem vpliva na delovanje
podjetja. Sprejeti ustrezne in učinkovite ukrepe za podjetje, ki se nahaja v krizi je lahko
zelo težavno. Potrebno je zelo dobro poznavanje podjetja, saj lahko menedžment le s
pomočjo ustreznih podatkov sprejme ustrezne rešitve oz. ukrepe. Strateški menedžment se
mora zavedati lastne odgovornosti pri planiranju, kot tudi določanju nove strategije.
Podjetja, kot tudi menedžment se bodo v prihodnje še soočali s krizo in kriznim obdobjem.
Za mnoge države in gospodarstva bodo to prelomna leta. Gospodarstvo prepočasi okreva,
stopnja brezposelnosti pa se veča. Optimizma trenutno še ni mogoče zaznati, vendar so
pred nami turbulentna leta, s katerimi se soočamo vsi.
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ABSTRACT
The crisis represents a serious threat to many companies. During the crisis, many jobs are
at risk. Management must be capable and able act quickly. The financial crisis still leaves
radical consequences in the domestic as well as in international economy. With the
collapse of large companies, are now at risk the smallest. Result is the increase of
unemployment.
Economic recovery is slow, too slow for many Analysts. Countries must adapt to the
newest legislation, which would help Economy to its recovery. However financial
discipline presents a huge problem, because destroys all the remaining business.
The purpose of a thesis is to present the Crisis. The theoretical part has been described and
presented with help of various authors. In thesis were described the causes and
consequences for the crisis in company. Also there were presented and described all types
of crises.
Further in theoretical part has been presented the importance of strategic management in
times of crisis. There were presented operational measures which helps management to
make a right decision in time of crisis. Also we presented the importance of crisis
communication and its role when management must involve employees and others in their
communication strategy.
The practical part describes and presents the company Cinkarna Celje d.d.. We presented
the key factors for the smooth functioning of the company, as well as the reasons for the
emergence of the crisis in the company. We confirmed with a five-year analysis that crisis
was in the company during years 2008 and 2009. Company Cinkarna Celje d.d. changed
and improved the strategy and with the help of the measures taken in 2010, gradually
recovered. In years 2011 and 2012 company has reached record results.
Master's thesis shows that handling of a management affects on business of the company.
To adopt and approve appropriate and effective measures for the company, which is facing
crisis, can be very difficult. Management should and must know their own business very
well, because only through correct data can be made appropriate solutions or measures.
Strategic Management should be aware of their responsibility in the planning, as well as
setting a new strategy.
Companies, as well as management will in the future face crisis and crisis periods. For
many countries, and the economy will be a critical years. Economy slowly recovers, the
unemployment rate is increasing. Optimism is not yet possible to detect, but we are all
facing turbulent year.
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