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1 UVOD 
 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE 
 
Gospodarstva razvitih držav spodbujajo nastajanje novih podjetij, kot nosilcev novih idej, pa 
tudi njihovo povezovanje, ki pripomore k temu, da se nove ideje lažje obdržijo na trgu in 
omogočijo rast podjetja. Podjetja se povezujejo z namenom, da bi bila bolj konkurenčna, da bi 
bolje obvladala trg, da bi poslovala z nižjimi stroški in dosegala večje dobičke. Osnovni cilj je 
uspešno poslovanje in povečanje vrednosti podjetja. Zato podjetja, ki nimajo ustreznih 
zmogljivosti, ki imajo dobre, a neizkoriščene prodajne poti, ki jim manjka novih tehnologij in 
ki nimajo ustreznega managementa oziroma imajo preveč managerskega osebja, iščejo 
podobna podjetja oziroma partnerje, ki naštete sposobnosti imajo.  
 
Podjetja se soočajo tudi s vse pogostejšimi spremembami v okolju, ki neposredno in posredno 
vplivajo na njihov razvoj. Vzrokov za spremembe je veliko in se spreminjajo v času 
(Bowman, 1997, str. 95). V času obstoja se mora podjetje soočati s svojo preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo. Soočanje poslovodstva podjetja z dejstvi v času in prostoru 
zahteva oblikovanje strategij, ki bodo uspešno odgovorile na izzive, s katerimi se sooča 
podjetje (Matko, 1998, str. 1). 
 
Temeljna usmeritev podjetij na dolgi rok je rast in razvoj podjetja. Podjetja velikokrat 
rastejo z notranjo širitvijo, tedaj podjetje postopno raste s povečevanjem obsega 
proizvodnje. Drug način rasti podjetja, ki je tudi hitrejši, je rast podjetja s pomočjo 
združitev oziroma prevzemov (Brigham, 1999, str. 797). Do zunanje rasti prihaja z 
združitvijo dveh ali več podjetij v novo podjetje, vendar se zaradi tega zmogljivosti v okviru 
narodnega gospodarstva ne povečajo. Z združitvijo podjetij naj bi postala pomembnost 
novega podjetja v sektorju večja od vsote pomembnosti ločenih podjetij, kajti združene 
zmogljivosti bi morale dati boljše učinke, kot bi bila vsota ločeno doseženih učinkov.  
 
Procesi združitev oziroma prevzemov so se v Sloveniji začeli odvijati šele v zadnjih letih s 
prehodom v tržno gospodarstvo. Prehod v pravo tržno gospodarstvo se je zgodil s 
tranzicijo. Za Slovenijo je bil v 1990-ih letih značilen nastanek velikega števila delniških 
družb, kot posledica lastninskega preoblikovanja podjetij. Pomembni razlogi za spremembe 
podjetij izhajajo iz poslovnega okolja podjetij, predvsem izgube trgov nekdanje Jugoslavije 
ter soočanja z vse večjo liberalizacijo trga ob približevanju Evropski uniji (Lahovnik, 
2003, str. 3). 
 
Poseben razvoj sta doživela živilsko-predelovalna industrija in kmetijstvo. Razvoj obeh panog 
je potekal v primerjavi z razvitimi evropskimi državami v nekoliko drugačnem okolju. V 
prejšnjem sistemu sta zasledovali politični cilj doseganja prehranske samozadostnosti in 
stabilne oskrbe s hrano, za kar sta prejemali precej velike državne subvencije. Nekatere 
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dejavnosti znotraj teh panog so bile močno zaščitene tudi po osamosvojitvi Slovenije. Procesi 
liberalizacije so se začeli v poznih devetdesetih letih (Erjavec, Kuhar, 2000, str. 15). Nekatere 
spremembe so povezane tudi z lastninskim preoblikovanjem. Številna živilska podjetja so 
imela poleg zahtevnosti in obsežnosti privatizacijskega procesa dodatne težave z določanjem 
lastništva nekaterih poslovnih sredstev in z denacionalizacijskimi zahtevki (Erjavec, Kuhar, 
2000, str. 87).  
 
Prav tako kot v drugih panogah, so tudi v živilsko-predelovalni industriji bila in so še podjetja 
prisiljena v iskanje strateških partnerjev, da bi, zaradi neusmiljene konkurenčne tekme in 
neprestanega pritiska na znižanje cen, pridobila prednosti. Možnosti združevanja so se v 
Sloveniji začele intenzivneje proučevati šele po letu 1998, ko so bile presežene operativne 
ovire in so se uprave podjetij začele zavedati ekonomske neučinkovitosti razdrobljene 
strukture (Erjavec, Kuhar, 2000, str. 89). 
 
V Sloveniji je bila, poleg združitve družb Perutnina Ptuj in Jata meso, ena od največjih 
združitev v živilsko-predelovalni industriji združitev družb Jata reje in Emona krmila. Tako bi 
bil prevzem Pivke perutninarstvo s strani Jate Emona tretja večja združitev v tem okolju 
oziroma panogi. Ob tem se pojavljajo različna vprašanja, kot so: Zakaj bi do združitve sploh 
prišlo? Katere so prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti ob združitvi? Ali je v 
ozadju strateška vizija usmerjena v prihodnost, ali ne gre morda za dejanje iz obupa, kot 
odgovor na kritične razmere v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji? 
 
 
1.2 NAMEN, CILJ IN HIPOTEZA DELA 
 
Namen magistrskega dela je analiza okoliščin in motivov, ki so pripeljali do namere o 
prevzemu družbe Pivka Perutninarstvo s strani družbe Jata Emona. Podjetji sta se znašli v 
okolju z velikimi izzivi, zato se je v podjetju Jata Emona porodila misel o integraciji, s katero 
bi se podjetji okrepili tako, da bi izkoristili vse sinergije, ki bi jih prinesla združitev.  
 
Cilj magistrskega dela je ocena smiselnosti konkretnega prevzema s poskusom iskanja 
skupnih točk in sinergij v poslovanju obeh podjetij in vplivu okolja, v katerem se nahajata ti 
dve podjetji. Poiskali bomo strukture in procese v obeh podjetjih ter vplive okolja, ki so 
bistveno prispevali k poslovni uspešnosti/neuspešnosti obeh podjetij. S tem bomo dobili 
osnovo za oceno strategije novo nastalega podjetja, ki bo omogočila odgovoriti na vprašanje, 
ali je prevzem smiseln in če je, v kakšno novo strukturo bi pripeljal.  
 
Temeljna teza magistrskega dela se glasi: Prevzem družbe Pivka perutninarstvo s strani 
družbe Jata Emona je smiseln, saj bi novo podjetje povečalo svojo konkurenčno sposobnost 
na domačem trgu in se prilagodilo novim tržnim razmeram, ki izvirajo iz spremenjenega 
sistema in gospodarskega ter družbeno-političnega okolja Evropske unije.  
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1.3 METODOLOGIJA IN ZASNOVA MAGISTRSKEGA DELA 
 
Magistrsko delo združuje teoretični in empirični del, kar omogoča strokovno poglobljeno 
analizo konkretnega primera prevzema. Metodološki prijemi temeljijo najprej na preučitvi 
teoretičnih konceptov procesa združitev, prevzemov in strateških povezav v tuji in domači 
strokovni literaturi. Teoretičnemu delu sledi empirični del, v katerem najprej podrobno 
opišemo panogo in obe družbi pred prevzemom ter družbo Perutnina Ptuj. Sledi temeljita 
ocena smiselnosti združitve, ki omogoča preverjanje teze in oblikovanje priporočil za 
vodstvo. V magistrskem delu so poleg znanja, pridobljenega v času študija, uporabljene tudi 
ostale informacije iz strokovne literature in podatki iz letnih poročil obeh podjetij. Znanje in 
informacije o okolju, v katerem delujeta družbi, so pridobljena v strokovnih in gospodarskih 
publikacijah ter drugih dostopnih virih.  
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Uvodu sledi poglavje, ki zajema 
opredelitev pojmov združitev in prevzemov, opis motivov, ki pripeljejo do združitve oziroma 
prevzema, pričakovane in dejanske sinergije pri prevzemih, zakonske ureditve združitev, 
uspešnosti ali neuspešnosti združitev oziroma prevzemov, opis možnih zapletov pri 
združitvah ter aktivnosti proti prevzemom. Uporabljeni sta predvsem metodi opisa in 
primerjave. V tretjem poglavju predstavimo značilnosti poslovnega okolja v živilsko-
predelovalni panogi. V tem poglavju predstavimo tudi značilnosti panoge, stanje v panogi, 
strukturo in poslovanje v živilsko-predelovalni industriji ter strukturo in gospodarska gibanja 
v dejavnosti živilsko-predelovalne industrije. V četrtem poglavju predstavimo obe družbi: 
zgodovino obeh podjetij, dejavnost, poslovanje ter prodajo v obeh družbah. V tem poglavju 
predstavimo tudi podjetje Perutnina Ptuj kot enega od ključnih igralcev v panogi. V tretjem in 
četrtem poglavju uporabljamo metodi opisa in primerjave. Peto poglavje, ki je osrednji in 
najobsežnejši del magistrskega dela, obsega finančno oceno obeh družb ter analizo poslovanja 
v primeru, če do prevzema pride oziroma analizo poslovanja v primeru, da do prevzema ne bi 
prišlo ter učinke in sinergije, ki bi nastali ob morebitnem prevzemu. Metodološko temelji to 
poglavje na metodi primerjave in analize. V šestem poglavju sledi ocena smiselnosti združitve 
po metodi analize. Sedmo oziroma sklepno poglavje vsebuje najpomembnejše sklepe in 
ugotovitve, v glavnem na deduktivnem sklepanju in metodi sinteze.  
 
 
2 ZDRUŽITVE IN PREVZEM 
 
Pri terminološki opredelitvi pojmov "združitev" in "prevzem" se v literaturi tujih in domačih 
avtorjev srečamo s številnimi problemi, saj si razlage tudi nasprotujejo. Razlike se pojavljajo 
tako v definicijah pojmov, kot tudi pri določanju razmerij med pojmi. Zato je smiselno, da 
najprej predstavimo osnovne razlike.  
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2.1 POJMI IN VRSTE ZDRUŽITEV IN PREVZEMOV  
 
Vzrok za nepoznavanje razlik med prevzemom in združitvijo je najverjetneje v tem, da 
različne terminološke opredelitve oba izraza pojasnjujejo podobno, včasih pa povsem 
nasprotujoče. Do nerazumevanja razlik med terminoma prihaja zaradi nedoslednosti v 
prevajanju angleških pojmov (merger, takeover, acquisition, consolidation) v slovenščino 
(Bešter, 1995, str. 10) in zaradi mešanja ekonomskih in pravnih pristopov. Pri prevzemih 
podjetij se v slovenski strokovni literaturi navadno omenjajo štirje izrazi; to so spojitve, 
združitve, pripojitve in prevzemi. Navedene pojme je težko enotno opredeliti in ločiti.  
 
Bešter (1995, str. 10) ugotavlja, da je veliko nedoslednosti že v angleški literaturi, prevajanje 
v slovenski jezik pa prinaša še dodatne težave pri opredeljevanju pojmov. Razlog za neenotno 
uporabo je predvsem v tem, da je bilo v Sloveniji še pred nekaj leti področje prevzemov dokaj 
neznano, zato so se te izkušnje prenašale predvsem iz anglosaških držav. Slovenski avtorji 
različno prevajajo izraze "merger", "acquisition" in "takeover". Tako se izraz "merger" v 
slovenščino najpogosteje prevaja kot združitev ali spojitev, "acquisition" kot pripojitev 
oziroma priključitev, "takeover" pa največkrat kot prevzem (Bohinc, 1998, str. 16). Lahovnik 
pri združevanju podjetij loči združitev (merger), priključitev (acquisition) in prevzem 
(takeover). Pri združitvi gre za sporazum dveh ali več podjetij, da se združijo in ustanovijo 
novo podjetje (prejšnji dve prenehata obstajati) (Lahovnik, 1998, str. 14). V literaturi pojem 
prevzem (takeover) pogosto uporabljajo kot sinonim za priključitev podjetja, pri čemer je 
prevzem bolj pravni pojem. Večina ekonomistov, ki raziskujejo pojave združevanja in 
priključevanja podjetij, uporablja kot najširši pojem "merger", v katerem so zajeti vsi trije 
pojmi (Lahovnik, 1998, str. 15).  
 
 
2.1.1 Združitve 
 
Uporabo pojma združitev lahko ponazorimo z Westonovo definicijo (1990, str. 4), ki 
združitev definira kot nastanek novega podjetja, ki nastane na določen način iz dveh ali več 
podjetij. Pri združitvah ločimo pripojitve in spojitve. O pripojitvi govorimo, ko izmed vseh 
podjetij, ki sodelujejo pri združevanju, ostane eno samo. Vsa ostala podjetja prenehajo 
obstajati in prenesejo na novo nastalo podjetje vse obveznosti in vse premoženje (Hampton, 
1989, str. 394). O spojitvah govorimo, ko se dve ali več podjetij združi v novo podjetje, ki 
nase prevzame vse premoženje in obveznosti podjetij, ki prenehajo obstajati. Spojitve so 
enake pripojitvam, le da ob združitvi nastane in je ustanovljeno popolnoma novo podjetje. V 
tem procesu tudi razlika med prevzemnim in prevzetim podjetjem ni pomembna (Ross, 1993, 
str. 826). Po Tajnikarju je spojitev najzahtevnejša oblika povezovanja podjetij. Povezani 
družbi v tem primeru prenehata obstajati, njuno premoženje in obveznosti pa se prenesejo na 
novo nastalo družbo. To pomeni, da delničarji povezanih družb delnice zamenjajo z delnicami 
novo nastale družbe (Tajnikar, 2000, str. 25). 
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Združitev podjetij se opravi s posebno pogodbo, ki jo managerji vpletenih podjetij pripravijo 
na podlagi pogajanj in jo predložijo v presojo delničarjem. Na skupščinah podjetij, ki se 
združujejo, delničarji potem pogodbo odobrijo ali pa zavrnejo z večino glasov (Jarell, 
Brickley, Netter, 1988, str. 51). Združitve podjetij lahko ločimo glede na smer združevanja in 
dejavnost podjetij (Glas, 1997, str. 107), lahko pa jih razdelimo glede vplivov na konkurenco 
(Tekavc, Pučnik, 2002, str. 82) na:  
 
- vodoravne ali horizontalne združitve,  
- navpične ali vertikalne združitve,  
- koncentrične združitve in 
- konglomeratne združitve. 
 
Pri horizontalni oziroma vodoravni združitvi se združujejo podjetja iz iste panoge. Podjetji si 
konkurirata pri določenem tipu poslovne aktivnosti, do združitve največkrat pride zaradi 
izkoriščanja ekonomij obsega v proizvodnji ali distribuciji (Lahovnik, 1998, str. 15). Tudi pri 
drugih avtorjih skoraj ni opaznih razlik pri definiranju, tako da pri večini definicij 
horizontalno združevanje vključuje podjetji, ki sta aktivni in konkurenčni na istem poslovnem 
področju (Weston, Siu, Johnson, 2001, str. 6–7). Gaughan (1999, str. 7) to obliko združitev 
označi kot združevanje dveh konkurenčnih podjetij. Horizontalni način združitve ustvarja 
velike proizvajalce, ki pogosto lahko nastopajo na trgu tudi monopolno ali pa bistveno 
povečajo svojo moč glede na konkurente, ki ne dosegajo takega obsega poslovanja (Tajnikar, 
2000, str. 27). Prav zaradi tega mora biti ta vrsta združitev še posebno pod drobnogledom 
oblasti, saj so lahko velike združitve v neskladju s protimonopolno zakonodajo, če pridobi 
podjetje preveliko tržno moč. 
 
Vertikalna oziroma navpična združitev povezuje podjetja, ki poslujejo v zaporednih fazah 
procesa proizvodnje in distribucije. Tako lahko vertikalne združitve ali priključitve delimo na 
priključitve naprej in priključitve nazaj. Značilno za priključitve naprej je, da se obravnavano 
podjetje združi s podjetjem-kupcem. Pri tem gre običajno za namen izboljšanja zmožnosti za 
diferenciacijo proizvodov, dostop do distribucijskih kanalov, stabilnost dobav ter dostop do 
tržnih informacij in zmožnosti diferenciranja cen za končne kupce. Za priključitev nazaj je 
značilno, da se podjetje združi s svojim dobaviteljem, kar omogoča s kontrolo inputov boljšo 
diferenciacijo proizvodov in zaščito specifičnega znanja, ki se ga drugače prenese na 
dobavitelje surovin (Porter, 1980, str. 315-318).  
 
Značilnost koncentrične združitve je, da je podjetje s ciljnim podjetjem povezano s skupno 
tehnologijo, proizvodnim procesom ali trgi (Tekavc, Pučnik, 2002, str. 84). Podjetje na ta 
način priključi k osnovni dejavnosti nekatere sorodne dejavnosti. Namen te združitve je 
zniževanje stroškov in povečevanje donosov (Lahovnik, 1998, str. 16). Koncentrične 
povezave nastanejo okoli določenih jeder, ki predstavljajo podjetja z večjim številom 
poslovnih odnosov, tako na strani nabave kot na strani prodaje, pa tudi na trgu in pri razvoju 

__________________________________________________________________________________________ 
 

5 



tehnologije (Tajnikar, 2000, str. 27). Takšna združitev omogoča izkoriščanje skupnih 
ekonomskih, tehničnih in tržnih potencialov (Tekavc, Pučnik, 2002, str. 84).  
 
Konglomeratne združitve so ene najzahtevnejših oblik združitev, ker gre tako za horizontalne 
kot vertikalne povezave med podjetji iz nepovezanih panog (Tekavc, Pučnik, 2002, str. 85). 
Weston, Siu in Johnson (2001, str. 7) ugotavljajo, da konglomeratne združitve vključujejo 
povezovanje podjetij v nepovezanih poslovnih aktivnostih. Isti avtorji konglomeratne 
združitve razdelijo na tri podvrste, in sicer na čiste konglomeratne združitve, tržno-geografske 
konglomeratne združitve in koncentrične konglomeratne združitve. Pri teh združitvah so zelo 
pogosto v ozadju finančni razlogi (Tajnikar, 2000, str. 27). 
 
 
2.1.2 Prevzemi 
 
Podobne razlike kot pri uporabi pojmov združitev najdemo tudi pri definicijah in uporabi 
pojmov prevzem, sovražni prevzem, priključitev, itd. Prevzem je splošen pojav, ki se nanaša 
na prenos kontrole nad podjetjem iz ene skupine delničarjev na drugo (Ross, 1993, str. 827). S 
priključitvijo (ang. acquisition) podjetja razumemo nakup podjetja in njegovo vključitev v 
drugo podjetje, pogosto v obliki poslovne enote ali podružnice priključevalca (Lahovnik, 
1998, str. 15). S prevzemom običajno označujemo pridobitev določenega deleža lastninskih 
pravic v prevzetem podjetju, ki prevzemnemu podjetju zagotavlja kontrolni delež za odločilno 
vplivanje na poslovanje podjetja, ki je bilo prevzeto (Tajnikar, 2000, str. 25).  
 
Kadar opisujemo posamezne različice v kategoriji prevzemov, navadno govorimo o prevzemu 
podjetja z odkupom delnic in prevzemu podjetja z odkupom premoženja. Prevzem podjetja z 
odkupom delnic pomeni nakup delnic z glasovalno pravico ciljnega podjetja. Cilj 
prevzemnika je pridobitev zadostnega števila delnic oziroma glasov za prevzem nadzora nad 
prevzetim podjetjem. Postopek odkupa delnic se lahko prične z dogovorom managerjev obeh 
podjetij, pri tem pa morajo dobiti delničarji ciljnega podjetja ponudbo za odkup delnic. 
Ponudba za odkup delnic ciljnega podjetja je javna ponudba. Ponudba se lahko posreduje 
preko javnega obveščanja ali preko osebne pošte. Uporaba osebne pošte je za prevzemno 
podjetje manj ugodna, saj je potrebno imeti vsa imena in naslove delničarjev ciljnega podjetja 
(Ross, 1993, str. 827).  
 
Druga oblika prevzema podjetja je prevzem podjetja z odkupom premoženja in pomeni odkup 
sredstev oziroma premoženja ciljnega podjetja s strani prevzemnega podjetja. Pri tem 
postopku je potrebno glasovanje delničarjev ciljnega podjetja (Ross, 1993, str. 828). Ciljno 
podjetje po prodaji premoženja prevzemniku lahko ostane tudi nespremenjeno, vendar 
običajno po zaključnem prenosu lastništva preneha obstajati kot pravna oseba. S pravnega 
stališča je prevzem z odkupom premoženja najbolj zapleten, ker zahteva urejanje 
dokumentacije za prenos vsake posamezne postavke iz premoženja ciljnega podjetja, ni pa 
nujno, da se premoženje prevzame v celoti (Bešter, 1995, str. 16, 17).  
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Poleg omenjenih oblik prevzemov je mogoče doseči spremembe v nadzoru nad podjetjem z 
odkupom z zadolžitvijo (ang. leveraged buyout, LBO). Pri odkupu z zadolžitvijo gre za 
skupino investitorjev, ki odkupijo delnice delniške družbe (Downes, 1991, str. 229). Prevzem 
financirajo z najetimi posojili ali z izdanimi obveznicami z visoko obrestno mero. Pogoj je 
dolžniški trg, ki omogoča pridobitev velikih dolžniških sredstev. Za vrnitev posojila jamčijo s 
sredstvi podjetja. Poleg poslovnih razlogov je motiv za tako obliko prevzema tudi obrambni, 
če obstaja bojazen, da bi podjetje lahko postalo tarča prevzema. (Kolb, 1988, str. 721). Kadar 
to skupino sestavlja management obstoječega podjetja, govorimo o managerskem odkupu 
(ang. management buyout, MBO) (Weston, 1990, str. 393, 394).  
 
Spremembe v nadzoru nad podjetjem je mogoče doseči tudi s pridobitvijo pooblastil za 
zastopanje pri glasovanju na skupščini delničarjev (ang. proxy fights). Čeprav v tem primeru 
ne gre za klasičen prenos lastništva, lahko ta oblika pomeni učinkovit nadzor nad nasprotno 
stranjo in s tem nad poslovanjem podjetja. Takšno pooblastilo označuje pravico, ki jo lahko 
delničar podjetja odstopi drugi pooblaščeni osebi, da v njegovem imenu glasuje o vseh 
zadevah na skupščini delničarjev (Brealey, 1996, str. 931). V tekmovanju za pridobitev 
pooblastil (ang. proxy contests) skuša določena skupina delničarjev ali zunanja skupina 
investitorjev pridobiti nadzor nad podjetjem in ravnanjem managementa ali celo doseči 
njegovo zamenjavo (Ross, 1993, str. 828).  
 
Razpravo o terminologiji lahko sklenemo z ugotovitvijo, do katere so prišli nekateri avtorji 
(Kovač, 1999; Bešter, 1995): razlike pri uporabi vseh zgoraj omenjenih pojmov in definicij so 
posledica nedoslednosti rabe v angleškem jeziku ter nedoslednosti pri prevajanju in rabi v 
slovenskem jeziku. Nedoslednosti so posledica mešanja ekonomskih ter pravnih pojmov in 
kriterijev.  
 
 
2.2 MOTIVI PRI ZDRUŽITVAH IN PREVZEMIH 
 
Veliko razlag o združitvah in prevzemih vsebuje različne (pomembne) motive ter vzroke za 
izbiranje strategij, ki temeljijo na povečanju rasti, koncentraciji in internacionalizaciji. V vseh 
primerih morajo posamična podjetja oceniti ali so pridobljene prednosti dovolj koristne, tudi 
če je prisotno večje tveganje. Pomembno je, da predhodno odkrijemo najbolj pomembne 
spodbude oziroma motive za prevzeme in združitve.  
 
 
2.2.1 Motivi pri združitvah in prevzemih v svetovni literaturi 
 
Posamezni avtorji različno razvrščajo motive. Sudarsanam (1995, str. 13) deli motive za 
prevzeme glede na dve hipotezi in loči:  
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- neoklasično hipotezo (motiv je maksimiranje vrednosti za delničarje podjetja) in  
- managersko hipotezo (motivi so povezani z osebnimi koristmi managerjev, kot so 

ohranjanje zaposlitve, promocija managerjev, sindrom graditve imperija, zmanjševanje 
tveganj, obramba pred prevzemi, itd.). 

 
Brigham (1999, str. 797) navaja motive za prevzem, kot so davčni motivi, motiv odkupa 
premoženja, motivi sinergij, diverzifikacija poslovne dejavnosti podjetja, osebni motivi 
managementa ter motivi prodaje podjetja po delih. Ross (1993, str. 816) poleg že omenjenih 
davčnih motivov navaja tudi motiv znižanje stroškov kapitala, motiv povečevanja prihodkov 
in motiv zniževanja stroškov delovanja podjetja.  
 
Walters (1993, str. 218) deli motive v dve večji skupini:  
 
- motivi, katerih cilj ni povečevanje učinkovitosti: mednje šteje motiv doseganja monopolne 

moči in onemogočanje vstopa novih konkurentov v panogo ter že prej omenjena 
managerski motiv in davčni motiv;  

- motivi, katerih cilj je povečanje učinkovitosti: mednje spadajo discipliniranje managerjev, 
sinergije, ki izhajajo iz ekonomije obsega, finančni motivi (diverzifikacija) in motiv 
preprečevanja oportunizma.  

 
Eno od najbolj znanih razvrstitev motivov za prevzem podjetij omenja Lev (cit. po Bešter, 
2000, str. 29, 30). Lev razdeli motive (Tabela 1) na tri večje skupine (prvo tvorijo tri 
podskupine različnih sinergij).  
 
Pri konkretni združitvi ali prevzemu podjetja je prisotnih več motivov, zelo težko je 
izpostaviti en sam prevladujoč motiv. Davidson (cit. po Lahovnik, 2003, str. 6) poudarja, da 
motivov za priključitev ne smemo iskati samo pri enem (ciljnem) podjetju, ampak tudi v 
strateških razlogih drugega podjetja (priključevalca). Osnovni motiv današnjih prevzemov in 
združevanj je v rasti družbe. Primarni razlog prevzema ali združitve je tako povišanje 
vrednosti novo nastale družbe (Razpet, Tič, Verčič, 2003, str. 132). Motive za povezovanja 
najdemo tudi v pridobivanju novih produktov in tehnologij, konsolidaciji virov, krepitvi 
kompetenec (sposobnosti), zniževanju stroškov, priključitvi konkurenta, razpršitvi tveganja, 
povečanju prodaje, povečanju rentabilnosti ter povečanju managerskega motiva (Lahovnik, 
2003, str. 9).  
 
Tajnikar (2000, str. 27, 28) deli razloge, ki so povezani z interesi podjetij in lastnikov pri 
združevanjih in prevzemih, na strateške in finančne razloge, zunanje in notranje razloge, 
generične in diverzificirane razloge ter poslovne funkcije. Strateški razlogi so tisti, ki so 
povezani z uresničevanjem podjetniških strategij, finančni pa tisti, ki vplivajo na vrednost 
podjetja in doseganje zgolj finančnih učinkov. Zunanji razlogi so tisti, ki nastajajo na 
prodajnih in nabavnih trgih, pa tudi v odnosu do drugih poslovnih partnerjev, kot so 
financerji, država, itd. Zunanji razlogi so torej tisti, ki so usmerjeni v doseganje konkurenčne 
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moči na nabavnih in prodajnih trgih, višjih prodajnih in nižjih nabavnih cen, novih trgov, 
večjih količin, nižjih obrestnih mer, itd. Notranji razlogi so povezani z racionalizacijami v 
povezavi z vsemi poslovnimi funkcijami, motiviranostjo, boljšo organiziranostjo, 
fleksibilnostjo, itd. Za uresničitev strategije rasti, lahko pride do povezovanja zato, da bi 
uresničili generično ali diverzificirano rast. Tajnikar (2000, str. 28) razloge v povezovanju 
vidi tudi v poslovnih funkcijah: 
 
- trg in trženje (možnost monopola na nabavni in prodajni strani); 
- proizvodnja in razvoj (učinki specializacije, delitve dela, uvajanje proizvodnje v velikem 

obsegu, fleksibilnost izkoriščanja zmogljivosti in tehnološkega razvoja); 
- organizacija in kadri (racionalizacija s specializacijo, boljše izkoriščanje človeških 

zmogljivosti, kadrovska reorganizacija, sprememba ravni centralizacije, kompleksnosti, 
formaliziranosti in motiviranosti); 

- financiranje (zmanjšanje potrebnih obratnih sredstev, bolj optimalna struktura kapitala, 
boljši položaj nasproti financerjem, finančna diverzifikacija, zmanjšanje finančnega 
tveganja, financiranje novih projektov). 

 
Tabela 1: Razvrstitev motivov za prevzeme podjetij 
 

Neoklasični motivi 

• kratkoročne finančne sinergije 
• razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico 
• izboljšana plačilna sposobnost 
• davčni učinki (prihranki)  

Dolgoročne finančne sinergije 

• povečana zmogljivost zadolževanja 
• učinkovito prezaposlovanje kapitala 
• zmanjševanje stroškov dolga in tveganja stečaja 
• večja stabilnost letnega dobička 

Sinergije 

Sinergije v poslovanju 

• ekonomije obsega 
• omejene možnosti rasti v panogi podjetja  
• omejevanje konkurence 
• pridobitev tehnoloških in managerskih znanj 
• programska in tržna diverzifikacija 
• zmanjšanje tveganja poslovanja 

Podcenjenost ciljnega podjetja 

• tržne neučinkovitosti 
• notranje informacije 
• superiorna analiza 
• zamenjava nesposobnega managementa 

Managerski motivi 

• potreba po velikosti, moči, rasti 
• nadomestila managerjev 
• trgovanje na osnovi notranjih informacij 
• zmanjševanje tveganja človeškega kapitala 

 
Vir: Bešter, 2000, str. 29,30. 
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Tako pri prevzemu kot pri združitvi prihaja do organizacijskih sprememb, na katere so še 
posebej občutljivi zaposleni, zato je komuniciranje z njimi v podjetju zelo pomembno. Veliko 
je primerov neuspešnih prevzemov in združitev prav zaradi slabih komunikacij z zaposlenimi. 
Teorija na mnogih mestih poudarja, da bi morali informacije najprej posredovati zaposlenim 
in šele nato zunanji javnosti (Razpet, Tič, Verčič, 2003, str. 141). To pa je v primeru 
prevzema, če želimo spoštovati enakomerno obveščanje oziroma obravnavanje delničarjev in 
konec koncev tudi slovensko zakonodajo, nemogoče. 
 
Poleg naštetih motivov za prevzem so možni razlogi za povezovanje tudi davčni prihranki, 
diverzifikacija poslovanja (vstop na nove trge), večja tržna moč, podcenjenost delnic, delitev 
tveganja, obramba pred grožnjami na trgu (pred prevzemniki, močnejšimi tekmeci), itd. 
(Razpet, Tič, Verčič, 2003, str. 132). Skupna točka vseh teh motivov je rast podjetja in v 
končni fazi maksimiranje koristi, ki naj bi jih imela podjetja od združevanja in prevzemov.  
 
 
2.2.2 Motivi pri združitvah in prevzemih v Sloveniji 
 
Vse zgoraj naštete razvrstitve motivov so v večini delo tujih avtorjev, zato je zanimiva 
raziskava v okviru projekta Razvoj trga kapitala v Sloveniji z naslovom "Prevzemi podjetij po 
privatizaciji v Sloveniji". V tej raziskavi je sodelovalo 279 podjetij. Med drugim je raziskava 
skušala odgovoriti na vprašanji (Bešter, 1999, str. 99):  
 
- Ali nameravajo podjetja, ki so bila lastninjena, nastopati na trgu kapitala kot prevzemniki 

in kateri so motivi, ki bi jih vodili k takšnim odločitvam?  
- Kako anketirana podjetja ocenjujejo verjetnost, da bodo sama postala cilj prevzema s 

strani drugih podjetij oziroma investitorjev, in kateri naj bi bili motivi, ki naj bi njihove 
prevzemnike vodili k prevzemu? 

 
Ob pomanjkanju temeljnih raziskav na tem področju v Sloveniji, je raziskava zanimiva 
predvsem zato, ker ugotavlja kakšen je odnos managerjev v slovenskih podjetjih do 
prevzemov ter kakšni so njihovi načrti glede tega v prihodnosti. Glede na rezultate ankete je 
27 podjetij navedlo resno namero za prevzeme drugih podjetij v isti dejavnosti in le štiri 
podjetja tudi namero za prevzeme podjetij v drugih dejavnostih. Že iz tega je razvidno, da naj 
bi bili njihovi prevzemni cilji predvsem konkurenti in sorodna podjetja, ki sicer niso njihovi 
neposredni konkurenti. Vertikalnih prevzemov svojih dobaviteljev ali kupcev naj bi bilo vsaj 
tri-krat manj. Najpogosteje navedeni motivi za prevzeme so bili (Bešter, 1999, str. 99):  
 
• povečevanje tržnih deležev,  
• sinergije ter ekonomije obsega,  
• hiter vstop na nove trge in v nove tržne segmente ter  
• produktna diverzifikacija.  
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Ko so bila anketirana podjetja postavljena v vlogo potencialnih ciljev prevzema, jih je kar 60 
odstotkov ocenilo verjetnost prevzema njihovih podjetij kot srednje veliko, veliko ali zelo 
veliko. Višje so verjetnost prevzema ocenjevala podjetja (Bešter, 1999, str. 100):  
 
• ki še niso (bila) vpisana v Klirinško depotni družbi, vendar bodo (naj bi bila),  
• za katera velja Zakon o prevzemih,  
• ki imajo letno prodajo večjo od ene milijarde SIT,  
• ki imajo več kot 50 zaposlenih,  
• ki imajo najvišje bruto dodane vrednosti na zaposlenega (nad štiri milijone SIT letno),  
• ki imajo višje stroške dela na zaposlenega od drugih podjetij v vzorcu (nad dva oziroma 

nad tri milijone SIT),  
• ki imajo stopnje dobičkonosnosti sredstev med nič in pet odstotki,  
• ki imajo stopnje dobičkonosnosti lastniškega kapitala pod pet odstotkov,  
• ki večji delež svoje prodaje od drugih podjetij v vzorcu izvozijo v tujino in  
• tista, ki imajo večja sredstva na zaposlenega (več kot pet milijonov SIT).  
 
Najpogosteje navedeni motivi, zaradi katerih naj bi ta podjetja postala tarče prevzemov, so 
bili naslednji (Bešter, 1999, str. 100):  
 
• pridobitev tržnega deleža, ki ga ciljno podjetje obvladuje v Sloveniji,  
• hiter vstop na slovenski trg (v primeru tujega prevzemnika),  
• kakovost kadrov ciljnega podjetja,  
• tržno zanimivi izdelki ciljnega podjetja,  
• pričakovane sinergije v povezovanju poslovnih aktivnosti podjetij,  
• pričakovane finančne sinergije,  
• posredni nakup distribucijskih kanalov ciljnega podjetja,  
• pričakovane ekonomije obsega,  
• cenejša delovna sila ter  
• stabilen in relativno velik denarni tok v ciljnem podjetju.  
 
Med motivi, ki so bili razdeljeni v tri skupine (tržni, finančni in drugi), so anketirani najvišje 
ocenjevali tržne motive, v vlogi prevzemnikov pa naj bi nastopali predvsem njihovi 
konkurenti in sorodna podjetja (Bešter, 1999, str. 100).  
 
Podobna raziskava, ki je bila izvedena med slovenskimi gospodarstveniki nekoliko kasneje, 
dokazuje, da je ključen motiv za prevzeme povečevanje učinkovitosti poslovanja. Raziskava 
je proučevala 45 prevzemov oziroma združitev v Sloveniji, od tega je bilo 31 horizontalnih 
združitev, 10 konglomeratnih združitev in štiri vertikalne združitve (Lahovnik, 2003, str. 7). 
Razlog, da se je management prevzete organizacije odločil podpreti prevzem in mu ne 
nasprotovati ter uporabiti obrambne mehanizme, je v tem, da je prevzem zagotavljal 
dolgoročni razvoj prevzete organizacije oziroma pridobitev marketinških znanj, finančnih 
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virov in dostop do sodobne tehnologije. V nadaljevanju so našteti najpomembnejši motivi za 
prevzeme organizacij v Sloveniji (Lahovnik, 2003, str. 25):  
 
• prenos dobrih poslovnih praks, 
• povezovanje aktivnosti, 
• dopolnjevanje virov, 
• strateško prilagajanje spremembam v poslovnem okolju, 
• maksimiranje dobička, itd. 
 
Najpogostejše spremembe, ki so posledica prevzema v Sloveniji, so reorganizacija tržnih in 
nabavnih aktivnosti, usposabljanje managementa prevzetega podjetja, vpeljava novih 
prodajnih programov v prevzeto podjetje, nadalje finančna konsolidacija, prodaja sredstev 
prevzetega podjetja, ki niso vezana na osrednjo dejavnost podjetja, reorganizacija 
managementa in zamenjava enega ali več članov managementa (Lahovnik, 2003, str. 21). To 
pogosto pomeni zamenjavo obstoječega vodstva oziroma managementa prevzete družbe. 
Prevzem namreč lahko vpliva na spremenjeni status uprave ciljne družbe, možnost izgube 
zaposlitve, nižje plače in izgube drugih bonitet, tudi ugleda.  
 
 
2.2.3 Motivi pri združitvah in prevzemih v živilsko-predelovalni industriji 
 
Zanimiva je tudi razvrstitev motivov v živilsko-predelovalni industriji, kjer gre v bistvu za 
štiri različne skupine motivov združitev oziroma prevzemov. Skupine se med seboj prepletajo 
in se delijo na notranje in zunanje motive ter na aktivne in pasivne motive (Tabela 2). V 
živilsko-predelovalni industriji velja izpostaviti motive, kot so povečanje proizvodnje, rast, 
razširjenje znanja in tehnologije, zaščita znanja in tehnologije, presežne kapacitet, dostop do 
cenovno ugodnih surovin in resursov, bližina trga, dostop do znanja, rast trga, zmanjševanje 
števila konkurentov, zaščiten dostop do surovin in konkurenčna zakonodaja.  
 
Visoka produktivnost, v razmeroma specifični proizvodnji skupaj s fiksnimi kapacitetami, 
vpliva na stroškovno politiko podjetja tako, da povečuje promet in spodbuja optimalno 
ureditev. Odkar je razvoj tržnega povpraševanja v istem časovnem obdobju omejen z rastjo, 
podjetje ne more rasti organsko, ampak raste s pomočjo združitev in prevzemov. 
 
Za veliko število podjetij je rast podjetja osnova oziroma glavni cilj. Odkar so možnosti 
nadaljnje rasti znotraj lastne države omejene, je potrebno povečati rast z mednarodno prodajo 
oziroma mednarodnimi proizvodnimi aktivnostmi. Želje po rasti se lahko vidijo v strateških 
planih večjih podjetij. Značilno je, da rast podjetja spremlja tudi uspešna blagovna znamka. 
Cilji podjetja so poudarjeni, kadar je predstavljena skupna vizija in strategija prihodnjega 
razvoja. V prihodnosti bo za mnoga podjetja v živilsko-predelovalni industriji smiselna rast z 
mednarodno širitvijo (TemaNord, 2004, str. 51). 
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Tabela 2: Motivi za rast podjetij v živilsko-predelovalni industriji 
 

NOTRANJI MOTIVI ZUNANJI MOTIVI  

- ekonomije obsega  
- dostop do novih virov 
- bližina trga 
- prevlada in tržni delež 

- visoka proizvodnja 
- rast  

AKTIVNI - managerski motivi 
- dostop do znanja 

MOTIVI - izkoriščanje znanja in tehnologije 
- kontrola trga 
- diverzifikacija 
- specializacija 

- liberalizacija trga kapitala 
- pozicija na hitro rastočih trgih 
- ekonomska rast  

PASIVNI 
MOTIVI 

- porazdelitev tveganja 
- zaščita znanja in tehnologije 
- presežne kapacitete 

- rast trga 
- široka izbira 
- omejevanje konkurence 
- zaščita dobave surovin 
- vstopne ovire 
- zakonsko omejevanje konkurence 

 
Vir: TemaNord, 2004, str. 49. 
 
V manjših in srednje velikih podjetjih lahko podjetje razvije tehnologijo, ki zahteva veliko 
stroškov in sposobnost podjetja da te stroške tudi pokriva. Manjša in srednje velika podjetja 
morajo, če hočejo biti na določenem področju prva oziroma povsem v ospredju, zaradi tega 
zniževati tehnološka sredstva na drugih področjih. Skupna vlaganja, licence ali proizvodnja v 
tujini so lahko opcije za kapitalizacijo njihovega znanja. Veliko je primerov podjetij v 
živilsko-predelovalni industriji, tudi iz severno-evropskih držav, ki so želela znižati ceno 
njihovih tehnoloških sredstev skozi zunanje investicije oziroma združitve (TemaNord, 2004, 
str. 50).  
 
Motiv zaščite znanja in tehnologije je posledica strahu, da konkurenca prevzame tehnološke 
prednosti podjetja. Za podjetja je potrebno, da postavijo "trdna tla" na velikem številu 
mednarodnih trgov. Namen tega je zmanjševanje groženj in pritiskov konkurence, posebno za 
proizvode, ki se zlahka kopirajo (TemaNord, 2004, str. 50, 51). Nova znanja o biotehnologiji, 
funkcionalni prehrani, procesnih tehnikah in potrošniških trendih so vedno bolj pomembni za 
podjetja v živilsko-predelovalni industriji. Dostop do teh znanj je mogoč tudi preko združitev 
in prevzemov (TemaNord, 2004, str. 52).  
 
Presežne kapacitete uporabljajo podjetja velikokrat za to, da organsko rastejo. Namesto 
prodaje presežnih kapacitet in s tem tveganja pojava konkurence, lahko uporabijo podjetja 
presežne kapacitete za druge namene. Če ima podjetje presežne kapacitete za doseganje 
dobička in se s pomočjo določenih aktivnosti dosežejo sinergije, je rezultat lahko rast podjetja 
(TemaNord, 2004, str. 51). 
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V živilsko-predelovalni industriji je bližina trga zelo pomemben faktor. Kadar je dobava 
svežega mleka ali mesa blizu maloprodajnim trgovinam, so stroški transporta zaradi bližine 
proizvodnje nizki, kar posledično povečuje dobičkonosnost. Bližina proizvodnega obrata 
omogoča tudi boljše oskrbovanje strank in zaupanje v blagovno znamko (TemaNord, 2004, 
str. 52).  
 
Tržna rast v živilsko-predelovalni industriji je v glavnem težko primerljiva z drugimi 
panogami. Poraba hrane se skozi določeno obdobje ni veliko spremenila, čeprav se je 
dohodek na prebivalca povečal. To ima velik vpliv na rast podjetij v živilsko-predelovalni 
industriji. Če je rast trga nizka, je praktično edini način, da podjetja rastejo, da odvzamejo 
tržni delež ostalim podjetjem v panogi. Organska rast je tako odvisna od drugih podjetij, 
prisotnih na trgu, kar lahko povzroča nekatere težave. Zaradi tega je bolj smotrno doseči rast s 
pomočjo združitev ali prevzemov (TemaNord, 2004, str. 53). 
 
 
2.3 SINERGIJE OB POVEZOVANJU PODJETIJ 
 
Združitve podjetij so smiselne samo v primeru nastanka dodatnih pozitivnih učinkov oziroma 
sinergij. Sinergija je opredeljena kot pojav, pri katerem povzroči kombiniranje dveh različnih 
sestavin učinek, ki presega seštevek učinkov teh sestavin takrat, ko sta uporabljeni ločeno 
(Repovž, 1996, str. 32). To pomeni, da mora biti sedanja vrednost združene družbe (VAB) 
večja od vrednosti družb pred združitvijo (VA in VB). To razmerje prikazuje Kaen (1995, str. 
862) s prispodobo "2 + 2 = 5" ali Repovž (1996, str. 32) "VAB > VA + VB". Sinergija je tako 
opredeljena kot VAB - (VA + VB), pri čemer je VAB vrednost novega podjetja po prevzemu in 
VA oziroma VB vrednost posameznih podjetij pred prevzemom.  
 
Viri sinergije se delijo v štiri skupine: povečanje prihodkov, zniževanje stroškov, davčni 
prihranki in znižanje stroškov kapitala. Združeni podjetji lahko dosežeta povečanje prihodkov 
zaradi (Ross, 1993, str. 824-826):  
 
- boljšega trženja (izboljša se lahko medijsko načrtovanje, oglaševanje, neuravnotežen 

proizvodni splet in distribucijska mreža);  
- strateških koristi (podjetje zaradi združitve pride v novo panogo, zato izkoristi priložnosti 

tehnologije v tej panogi); 
- tržnih in monopolnih moči (podjetje si z nakupom konkurenta zmanjša konkurenco, po 

združitvi lahko dvigne cene in s tem doseže monopolni dobiček).  
 
Podjetja se združujejo predvsem zaradi zniževanja stroškov, kar lahko dosežejo na več 
načinov (Ross, 1993, str. 827-829): 
 
- ekonomije obsega: o ekonomijah obsega govorimo, ko povprečni produkcijski stroški 

padajo s povečanjem ravni proizvodnje, vendar samo do določenega obsega proizvodnje, 
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to je do točke optimalne velikosti podjetja, kasneje začnejo spet naraščati. Ekonomije 
obsega so prednosti predvem pri horizontalnih združitvah in jih delimo na poslovne in 
finančne sinergije ter na interne in eksterne ekonomije;  

- ekonomije vertikalne integracije: podjetja se vertikalno združujejo z namenom razširitve 
obsega delovanja na vse dejavnosti v proizvodnji in distribuciji;  

- komplementarna sredstva: podjetja se združujejo tudi zato, da bi izkoristila obstoječa 
sredstva oziroma jih dopolnila z drugimi;  

- davčni prihranki so spodbuda za združitve, saj država pobere več denarja od dveh ločenih 
podjetij kot od enega samega;  

- stroški kapitala se načeloma znižujejo, saj so stroški novo izdanih vrednostnih papirjev 
nižji zaradi ekonomije obsega.  

 
 
2.4 ZAKONSKE OMEJITVE ZDRUŽITEV IN PREVZEMOV  
 
Prevzemi in združitve lahko ustvarijo ali ustvarjajo velike spremembe na trgu. S strani trga 
predstavljajo prevzemi konflikt med interesom ohranitve ali povečanja določenega tržnega 
deleža in interesom varovanja konkurence. Poudariti je treba, da večina prevzemov nikoli ne 
trči ob problematiko varovanja konkurence, ker so s strani odnosov med podjetji na trgu 
nepomembni. Ker se s prevzemom in tudi združitvijo v veliki meri omeji obseg konkurenčno-
pravnega varovanja posega ureditev varovanja konkurence tudi v sam postopek pridobitve 
kontrolnega deleža v nekem podjetju (Tekavc, Pučnik, 2002, str. 85). 
 
 
2.4.1 Zakonske omejitve v Evropski uniji 
 
Združitve podjetij so izpostavljene strogemu zakonskemu reguliranju (omejevanju) predvsem 
z namenom, da bi preprečevale zmanjševanje konkurence, ki ni v družbenem interesu. Rimska 
pogodba, katere podpisnice so članice Evropske unije, daje velik poudarek obvarovanju 
konkurence. Pravni predpisi Evropske unije so oblikovani tako, da bi preprečevali uničevanje 
konkurence na skupnem trgu preko kartelov in zlorab dominantnega položaja na trgu. 85. člen 
Rimske pogodbe je antikartelni predpis, ki prepoveduje dogovore med podjetji in odločitev 
poslovnih združenj, ki preprečujejo, omejujejo ali uničujejo konkurenco znotraj skupnega 
evropskega trga in vplivajo na trgovino med državami članicami. S tem členom seveda niso 
prepovedani vsi dogovori med podjetji, saj Evropska komisija dovoljuje tiste dogovore, ki 
prinašajo potrošniku določene koristi. Z 86. členom Rimske pogodbe je prepovedana zloraba 
dominantnega oziroma prevladujočega položaja znotraj skupnega evropskega trga, kot je tudi 
prepovedano omejevanje konkurence in meddržavnega trgovanja.  
 
Evropsko sodišče uporablja omenjena člena na področju združitev in prevzemov, vendar 
njuna uporaba ni natančno definirana, saj nista bila prvotno oblikovana za reguliranje 
združitev. Te pomanjkljivosti je odpravila nova direktiva združitev in prevzemov, ki so jo 
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sprejeli septembra 1990. 85. in 86. člen še vedno veljata za določene vrste poslovnih 
združevanj, kot je na primer skupno podjetje. Rimska pogodba je bila od svojega nastanka 
večkrat preoblikovana, zadnjič z Amsterdamsko pogodbo (Sudarsanam, 1995, str. 66). 
 
 
2.4.2 Zakonske omejitve v Sloveniji 
 
Prevzeme v Sloveniji urejata Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 
št. 56/99) in Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97). Poleg teh dveh zakonov temeljijo 
zakonske omejitve združitev in prevzemov še na Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 30/93), Zakonu o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93) ter na Zakonu o davku 
od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1), ki ureja obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah 
kapitalskih deležev, združitvah in delitvah (Uradni list RS, št. 40/2004). 
 
 
2.4.2.1 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK) 
 
Globalizacija gospodarstva je poglaviten vzrok za prevzeme oziroma združitve. S stališča trga 
se pri prevzemih pojavlja konflikt med interesom ohranitve in povečanja določenega tržnega 
deleža in interesom varovanja konkurence, ki nastaja samo v primeru določenih povezav. 
Vprašanje koncentracije ob prevzemih, ki se pojavi z vidika trga, ureja Zakon o preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZPOmK). ZPOmK ureja področje varstva konkurence, posamezni 
sektorski zakoni pa v svojih določilih povzemajo osnovna načela svobodne konkurence. 
ZPOmK je nadomestil prej veljavni Zakon o varstvu konkurence (ZVK). ZPOmK obravnava 
omejevanje konkurence s sporazumi, zlorabo prevladujočega položaja in koncentracije v 
podjetju, določbi o nelojalni konkurence in dumpingu še vedno ureja ZVK.  
 
V poglavju o omejevanju konkurence s sporazumi so zajete določbe o prepovedi omejevalnih 
sporazumov, v poglavju o zlorabi prevladujočega položaja so zajete določbe o prepovedi 
zlorab prevladujočega položaja in v poglavju o koncentracijah določbe o prepovedi 
koncentracije. Presoja teh dejanj je v pristojnosti Urada RS za varstvo konkurence. Odločbe 
Urada so dokončne, zoper njih je možno vložiti le tožbo v upravnem sporu. ZPOmK vsebuje 
tudi določbe glede Urada za varstvo konkurence, kot so organizacija Urada in posvetovalni 
odbor. Prav tako vsebuje določbe o postopku odločanja Urada, kot so nadzor, uporaba določb 
v postopku, zagotavljanje načela kontradiktornosti, itd.  
 
V posebnem poglavju je urejen postopek presoje koncentracij, ki jih morajo podjetja priglasiti 
Uradu. Priglasitev morajo opraviti na posebnem obrazcu, ki je sestavni del Uredbe o vsebini 
in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije. Obrazec določa obliko in 
vsebino priglasitve koncentracije. Opustitev ali prepozna priglasitev koncentracije pomenita 
prekršek. 
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ZPOmK ureja tudi omejevanje trga z oblastnimi akti in dejanji. V skladu z zakonskimi 
določbami je prepovedano vsako omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu s strani 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti, podjetij, organizacij ter posameznikov, ki 
opravljajo javna pooblastila. V zadnjem poglavju so opisane kazenske določbe za prekrške 
glede na prejšnja poglavja (Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Uradni list RS, št. 
56/99).  
 
 
2.4.2.2 Zakon o prevzemih (ZPre) 
 
Prevzeme v Republiki Sloveniji ureja Zakon o prevzemih (ZPre). ZPre je bil sprejet leta 1997 
in ureja način ter pogoje za nakup vrednostnih papirjev posameznih delniških družb. Zakon 
velja za vrednostne papirje, ki so bili predmet uspešne javne ponudbe in za podjetja, katerih 
delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glavni cilji so enakopravno 
varstvo vlagateljev s poudarkom na varovanju manjšinskih delničarjev pri prenosu 
kontrolnega deleža z nakupom delnic delniške družbe na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, preprečevanje zlorab in nelojalnih ukrepov uprave delniške družbe na škodo družbe 
in v zvezi s tem zagotovitve integritete trga (Kocbek, Plavšak, Premk, 1997, str. 22). ZPre 
ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev posamezne delniške družbe, po postopku 
prevzemanja po evropskih vzorih, pri čemer se zgleduje po osnutku 13. direktive Evropske 
unije (Kocbek, Plavšak, Premk, 1997, str. 31). Zakon temelji na štirih glavnih načelih, ki so 
vključena tudi v predlogu 13. direktive Evropske unije (Kocbek, 1997, str. 2): 
 
• enako obravnavanje vseh delničarjev, 
• obvezna je ponudba za prevzem, če prevzemnik pridobi delež delnic, ki mu zagotavlja več 

kot 25 odstotkov glasovalnih pravic, 
• dolžnost razkritja podatkov, 
• omejitev določenih obrambnih dejanj uprave ciljne družbe, ki bi preprečevala prevzem. 
 
Poleg zgoraj naštetih glavnih načel temelji zakon tudi na (Kocbek, 1997, str. 2): 
 
- zagotovitvi ustreznega roka, potrebnega za odločitev glede sprejema ponudbe za odkup, 
- preprečitvi oblikovanja napačnih cen na trgu vrednostnih papirjev, 
- zagotovitvi nemotenega poslovanja ciljne družbe med ponudbo za prevzem in po njej, 
- seznanjanju delavcev z mnenjem uprave ciljne družbe o ponudbi za prevzem in namenih 

prevzemnika v prihodnosti glede upravljanja prevzete družbe, 
- dovoljeni konkurenčni ponudbi za prevzem s strani tretje osebe. 
 
Prevzemnik lahko kontrolni delež pridobi na različne načine oziroma s kombinacijo teh 
načinov. Najbolj značilni prevzemi družb so (Kocbek, Plavšak, Premk, 1997, str. 56):  
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• z odkupom delnic oziroma poslovnih deležev od dosedanjih imetnikov (prevzem z 
odkupom); 

• z nakupom ustreznega števila na novo izdanih delnic oziroma poslovnih deležev v 
postopku povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki (prevzem z dokapitalizacijo); 

• z združitvijo oziroma razdružitvijo družb, če zaradi združitve oziroma razdružitve pridobi 
kontrolni delež v dosedanji družbi (pripojitev) oziroma družbi, ki zaradi združitve oziroma 
razdružitve nastane.  

 
 
2.4.2.3 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) 
 
V devetem poglavju ZGD določa pravno ureditev združitev in preoblikovanja družb. V 510. 
členu je postavljeno splošno pravilo, ki pravi da se družba lahko pripoji ali spoji z drugo 
družbo in s tem spremeni pravno-organizacijsko obliko. Pri tem prihaja do prenehanja družb 
kot pravnih oseb in s tem tudi prenehanja jamstva za dotlej sprejete odgovornosti, ki so jih te 
imele še pred pripojitvijo oziroma spojitvijo (Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, 
št. 30/93).  
 
 
2.4.2.4 Zakon o varstvu konkurence (ZVK) 
 
ZVK prepoveduje dejanja pravnih in fizičnih oseb, ki v nasprotju z zakonom omejujejo 
konkurenco, nasprotujejo dobrim poslovnim običajem ali predstavljajo nedovoljeno 
špekulacijo na trgu (Zakon o varstvu konkurence, Uradni list RS, št. 18/93) 
 
 
2.5 USPEŠNOST IN NEUSPEŠNOST ZDRUŽITEV IN PREVZEMOV  
 
Pri združitvah (pripojitvah in spojitvah) in prevzemih morajo biti na trgu izpolnjeni določeni 
pogoji, da bi bile le-te uspešne. Pripojitev in prevzem sta navadno uspešna, kadar prevzeto 
podjetje deluje v jasno opredeljeni tržni niši in s tem zagotavljata prevzemnemu podjetju 
razširitev v to tržno nišo. Prav tako je pomembno, da je prevzeto podjetje iz rastoče panoge, s 
hitro rastočimi trgi ter ciklično in sezonsko stabilno. Podjetje, ki prevzame podjetje, ki deluje 
na razpadajočih trgih in je ciklično in sezonsko nestabilno, se bo kmalu soočilo s sanacijo in 
preusmeritvijo prevzetega podjetja oziroma bo moralo izravnati učinke cikličnosti ter 
sezonske nestabilnosti. Prevzeto podjetje, lahko z vidika profita, poveča učinkovitost 
prevzemnega podjetja, če mu prinese pomemben proizvod in trg z določeno stabilno rastjo. V 
tem primeru lahko prevzemno podjetje realizira visoko dodano vrednost in na ta način poveča 
tudi dobičkonosnost (Tajnikar, 2000, str. 31).  
 
Z vidika trga bi moralo biti za posel, do katerega želimo z združitvijo ali prevzemom, 
značilno (Tajnikar, 2000, str. 31):  
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• posel mora imeti dobro definirano tržno nišo,  
• pojavljati se mora v hitro rastočih panogah,  
• ni občutljiv za poslovne stike,  
• je sezonsko stabilen,  
• ima pomembne proizvode in storitve,  
• ustvarja visoko dodano vrednost,  
• je povezan s posebnim tehničnim znanjem,  
• ima zelo kratek produkcijski ciklus in omogoča visoko fleksibilnost,  
• na neki način je povezan s poslom, ki smo ga vodili do sedaj,  
• je blizu dosedanjemu poslu, kar zelo zniža probleme nadzora.  
 
Združitve in prevzemi so pogosto povezani s številnimi težavami in so zato tudi neuspešni. 
Združitve in prevzemi niso preprosti, saj zahtevajo dolgotrajna pogajanja, včasih se zgodi 
tudi, da ni mogoče najti ustreznega posla ali financ. Neuspeh je mogoče prav tako povezati z 
napačno oceno vrednosti prevzetega podjetja. Do tega lahko pride v primeru, ko kupec ne 
ocenjuje prevzetega podjetja po pričakovanih donosih v prihodnosti, ampak samo po 
vrednosti premoženja, kar je lahko odvisno tudi od panoge oziroma stanja podjetja. Neuspeh 
je možen tudi v primerih, kadar je zveza med prodajalci pripojenega ali prevzetega podjetja in 
njegovimi kupci pretesna in prodajalec s prodajo podjetja odpelje tudi kupce tega podjetja, ko 
prevzemno podjetje ne more obnoviti dolgoročnih pogodb, kadar zalog ni mogoče obnoviti ter 
v primeru, ko strojna in tehnična oprema izgubljata na vrednosti, kot je bila prvotno ocenjena 
(Tajnikar, 2000, str. 31).  
 
Zaradi naštetih razlogov je potrebno pri združitvah in prevzemih prevzeto podjetje oceniti in s 
to oceno primerjati stroške združitve in prevzema. Izdelati je potrebno poslovni načrt. V njem 
se ocenijo vsi elementi tržne, proizvodne, organizacijske in kadrovske narave, ki vplivajo na 
pričakovane donose podjetja in s tem na njegovo vrednost (Tajnikar, 2000, str. 32). 
 
 
2.6 MOŽNI ZAPLETI PRI ZDRUŽITVAH IN PREVZEMIH  
 
Globalna študija 115 transakcij, ki so jo opravil svetovalci za management družbe A. T. 
Kearney je pokazala, da 58 odstotkom podjetij, ki so se združila, ni uspelo doseči ciljev, ki si 
jih je zastavilo vodstvo. Namesto da bi združeni podjetji, ki sta združili moči, pripeljali na 
višjo raven, sta v več kot polovici primerov končali z razočaranjem, ustvarili manj kot 
sorodna podjetja in pripeljali do padanja vrednosti (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 15).  
 
Dejstvo je, da združitev ali prevzem ne smeta temeljiti zgolj na finančnih pričakovanjih, 
ampak na stvarnih in vsakdanjih stvareh, kot so na primer trgi in tehnologija. Pri A. T. 
Kearney so procese združevanja oziroma prevzemov razdelili na tri faze: prva faza predstavlja 
fazo razvoja strategije, pregleda kandidatov in analizo bonitete podjetja. V tej fazi se pojavi 
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30 odstotna verjetnost neuspeha. Druga faza je faza pogajanj in sklenitve pogodbe. V tej fazi 
je verjetnost neuspeha najmanjša in znaša 17 odstotkov. V tretji fazi je ta verjetnost najvišja in 
znaša 53 odstotkov. Ta faza predstavlja fazo integracije po združitvi (Habech, Kröger, Träm, 
2000, str. 15). Iz teh faz je dobro razvidno, da morajo podjetja dajati največ poudarka dobro 
izvedeni integraciji po združitvi, ki mora biti podprta z dobro razvojno strategijo, temeljitim 
pregledom partnerja in analizo bonitete podjetja. Iz teh treh faz lahko izločimo sedem 
področij, na katerih doživljajo družbe, ki se združujejo, nesrečne polome. Problemi se tako 
redno pojavljajo na področjih vizije, vodstva, rasti, zgodnjega uspeha, komunikacije, 
obvladovanja tveganj in kulture (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 21).  
 
Problematika na področju vizije se pojavlja največkrat, ker partnerja nimata jasne predstave, 
zakaj se združujeta. Največkrat se podjetja združujejo zaradi želje po nižjih skupnih stroških 
in/ali zaradi sinergij. Vendar se pogosto izkaže, da je bilo združitev ali prevzem izvedena 
zaradi lastnikov oziroma delničarjev (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 29-43).  
 
Drugo področje, ki je med bolj kritičnimi področji, je vodstvo. Večina podjetij se hoče izogniti 
temu področju, vendar s tem povzročajo le večjo zmedo. Praksa je pokazala, da se pri 
pogajanjih o združevanju le redko naslonijo na vprašanje vodstva podjetja in raje prepustijo, 
da se vprašanje samo od sebe razvije v odgovor. Velikokrat se ta problematika reši tako, da 
preživijo le najmočnejši. Vendar s tem podjetja zapravljajo dragocen čas in vire, hkrati 
povzročajo tudi negotovost in zmanjšujejo motivacijo zaposlenih. Določitev vodstva je ena 
izmed najzahtevnejših nalog vsake pogajalske skupine, vendar je za dosego želenih ciljev to 
izrednega pomena (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 51-63).  
 
Rast je tretje področje, ki predstavlja razlog za neuspeh združitev in prevzemov. Družbe 
vidijo poglavitno logično osnovo za združitve v rasti, pri čemer se preveč osredotočijo na 
sinergijo stroškov. Ko družbam uspe zmanjšati stroške, se pogosto vrnejo k tisti obliki 
poslovanja, ki so jo vajene od prej, preden je prišlo do združitve, namesto da bi se popolnoma 
posvetile rasti novo nastale družbe. Družba si mora zadati jasen cilj o rasti in sinergijah, ki jih 
hoče doseči, in se tega cilja tudi držati (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 67-76).  
 
Četrto področje, na katerem se redno pojavljajo problemi, je področje zgodnjega uspeha. Po 
objavi združitve se začne naglo širiti negotovost. Objava ne vpliva samo na zaposlene, ampak 
tudi na dobavitelje, stranke in delničarje. Objave načrtov in ciljev so dobrodošle, vendar so 
pogosto preveč dolgoročne, da bi ustavile povečanje negotovosti. Zgodnji uspeh je posledica 
hitrih ukrepov, izvedenih kmalu po združitvi, ki z dejanji podprejo besede in kažejo na to, da 
prihaja izboljšanje. Pomagajo učvrstiti in razširiti prodajo delnic, in to tako znotraj kot zunaj 
nove družbe. Družbe lahko poiščejo možnosti za zgodnje uspehe znotraj sebe in pregledajo 
področja, kot so prodaja sredstev, izmenjava znanj in izboljšanje delovnega okolja. Približno 
61 odstotkov združenih družb skuša doseči zgodnji uspeh na napačnih mestih. Osredotočijo se 
na odpravljanje delovnih mest, zapiranje tovarn in podobne ukrepe z namenom zmanjševanja 
notranjih stroškov. Zaradi čustev, ki spremljajo takšne ukrepe, se lahko vse skupaj ponesreči 
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in takšni ukrepi se lahko zelo kmalu spremenijo v zgodnje poraze (Habech, Kröger, Träm, 
2000, str. 79-95).  
 
Peto področje, kjer se problemi najpogosteje pojavljajo, je področje kulture. Družbe pogosto 
nočejo priznati, da obstajajo kulturne pregrade, ki jih ni mogoče na hitro odstraniti. Večkrat se 
zgodi, da družbe popolnoma prezrejo problematiko kulture, ki jo je treba obravnavati na 
strokoven način. Problematika je še toliko večja, kadar gre za mednarodne združitve, pri 
čemer morajo biti družbe pozorne na problematiko različne organizacijske kulture, kakor tudi 
na različne nacionalne kulture. Obe vrsti kultur sta močno ukoreninjeni v zaposlenih, zato je 
ta problematika toliko bolj pomembna, še posebej ko pride do skupnega dela zaposlenih iz 
dveh popolnoma različnih kultur. Dodatno pomembnost je potrebno pripisati dejstvu, da je 
kultura sestavljena iz velikega števila različnih faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati za 
dobro delovanje novo nastale družbe (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 97-113).  
 
Komunikacija je problem, ki se ne pojavlja samo pri novo nastalih družbah, ampak tudi 
znotraj sorodstvenih vezi; ta dejavnik lahko pojasni visoko pomembnost te problematike. 
Številne družbe pred združitvijo zaposlujejo managerje za komunikacijo, strokovnjake, 
katerih naloga je izboljšati in olajšati prehod iz dveh družb v eno. Vendar je ta problematika 
še vedno premalo prisotna oziroma slabo obravnavana. V novo nastali družbi bi moralo 
vodstvo posvetiti več pozornosti komunikaciji z zaposlenimi, pri čemer ta naloga ne vključuje 
le okrožnic zaposlenim in dobro sestavljenih pisem strankam, temveč tudi dejavno vključitev, 
ki v večjem obsegu zmanjšuje negotovost in razočaranje ter pripomore k občutku poštenosti 
in odprtosti (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 119-132).  
 
Obvladovanje tveganj je sedmo in zadnje področje, kjer se problemi redno pojavljajo. Družbe 
vseskozi obvladujejo različna tveganja, ki so sestavni del vsake združitve. O tveganjih se le 
redko govori. Če pa že kdo razpravlja o njih, jih ne obvlada dobro, kar je vzrok, da se 
tveganja kmalu spremenijo v grožnje, ovire ali celo katastrofe. Podjetja morajo za to posvetiti 
večjo pozornost obvladovanju tveganj, s čimer bi lahko odpravili eno izmed področij, ki so 
najpogostejši vzrok za slabo združitev (Habech, Kröger, Träm, 2000, str. 137-151).  
 
 
2.7 AKTIVNOSTI PROTI PREVZEMOM  
 
Obrambne aktivnosti podjetij delimo na dve vrsti, in sicer tiste, ki se pojavljajo že pred 
poskusom prevzema, in tiste, ki se pojavljajo šele ob napadu na ciljno podjetje (Sudarsanam, 
1995, str. 197). Obrambne aktivnosti, ki se pojavljajo pred poskusom prevzema, lahko delimo 
na notranje in zunanje obrambne aktivnosti. Notranje obrambne aktivnosti so povezane s 
pripravo obrambnih mehanizmov za pasivno odvračanje potencialnih prevzemnikov. Mednje 
sodijo skrb za zagotavljanje visoke cene delnic, višja vrednost podjetja, sprotno spremljanje 
strukture delničarjev, omejitve v statutu podjetja (časovni razmiki imenovanja članov uprave 
in omejitve glasovalnih pravic), velikost podjetja, deleži managerjev in institucionalnih 
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lastnikov, priprava strupenih tabletk, strupenih opcij, zlatih padal, primerna struktura kapitala, 
različni razredi delnic in podobno (Sudarsanam, 1995, str. 199).  
 
K zunanjim obrambnim aktivnostim prištevamo komuniciranje z javnostjo, opozorilne 
mehanizme za hitro zaznavanje možnega prevzema, opozarjanje analitikov o strategiji 
podjetja, finančni politiki in investicijskih programih, zagotavljanje lojalnosti in popolne 
podpore vseh delničarjev ter zagotavljanje managementu prijaznih investitorjev, preventivno 
združevanje z drugimi podjetji in podobno (Sudarsanam, 1995, str. 199). Kadar management 
ciljnega podjetja ugotovi, da se sam ne bo mogel uspešno braniti pred napadom nezaželenega 
prevzemnika, si poskuša poiskati sprejemljivejšega prevzemnika – tako imenovanega "belega 
viteza" (ang. white knight). Včasih se po prevzemu izkaže, da beli vitez le ni bil tako dobra 
izbira in takrat govorimo o "sivem vitezu" (ang. grey knight).  
 
Obrambne aktivnosti, ki se pojavijo šele ob napadu na ciljno podjetje, so tožbe proti 
prevzemniku, komuniciranje s širšo javnostjo in svojimi delničarji, obrambni prevzemi 
(združevanja, iskanje primernih kandidatov za obrambne prevzeme, iskanje belih vitezov-
najprimernejših prevzemnikov), poskusi prevzema prevzemnika, izplačilo prevzemnika z 
odkupom deleža delnic po višji ceni od tržne, odkup lastnih delnic, oblikovanje novih 
mehanizmov zlatih padal, spremembe v programih nagrajevanja zaposlenih, spremembe v 
strukturi premoženja podjetja, spremembe v strukturi lastniškega in dolžniškega kapitala ter 
preoblikovanje odprte delniške družbe v zaprto (LBO in MBO) (Bešter, 1996, str. 106).  
 
Pri obrambnih aktivnostih managementa ciljnih podjetij se pojavlja vrsta polemik o njihovi 
upravičenosti. Management ciljnega podjetja jih namreč lahko uporablja ali zlorablja zaradi 
lastnih koristi in ne zaradi koristi delničarjev. Ekonomski argumenti, ki govorijo v prid 
uvajanju ekonomskih aktivnosti, so zvišanje cen delnic, ki so predmet prevzema, 
zagotavljanje obveznega predlaganja ponudb za prevzem in izboljšanje pogajalske pozicije 
managementa. Argumenti proti njihovi uporabi poudarjajo povečanje stroškov prevzema in 
zmanjšanje učinkovitosti trga za nadzor nad podjetji (Bešter, 1996, str. 106). 
 
Glavne skupine obrambnih aktivnosti so (Bešter, 1996, str. 107): 
 
• finančni ukrepi (izplačila z zadolžitvijo, zlata padala in strupene opcije), 
• obramba pred prevzemi z izsiljevanjem (dvotirne, delne in pogojne ponudbe), 
• spremembe statuta, 
• strupene tabletke, 
• premijski in navadni odkup lastnih delnic. 
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2.7.1 Finančni ukrepi 
 
Številne raziskave kažejo, da je mogoče identificirati nekatere lastnosti, ki povečujejo 
verjetnost, da bo neko podjetje postalo predmet poskusa prevzema (Weston, 2001, str. 563): 
 
- ugodno razmerje med denarnimi tokovi in tržno ceno delnic; 
- visoka likvidnost, veliki denarni presežki, kakovostna struktura naložb v vrednostne 

papirje ter precejšnje neizkoriščene možnosti zadolževanja; 
- podružnice ali deli podjetja, ki jih je mogoče odprodati hitro in brez občutnih posledic za 

denarne tokove; 
- nizka cena delnic v primerjavi z nadomestitvenimi stroški; 
- razmeroma majhen delež delnic v lasti managementa podjetja. 
 
Tako podjetje je privlačna investicijska priložnost, saj je financiranje prevzema zelo olajšano. 
Prevzemnik lahko uporabi premoženje ciljnega podjetja kot garancijo za najetje kreditov, 
denarne tokove, ki izhajajo iz poslovanja ciljnega podjetja ali odprodaje njegovih delov, pa za 
vračilo kreditov. Ciljno podjetje se lahko z nekaterimi ukrepi izogne prevzemu tako, da hitro 
poveča stopnjo zadolžitve in izposojena sredstva uporabi za odkup lastnih delnic. S tem zviša 
finančni vzvod in omejuje možnosti dodatnega zadolževanja s ciljem financiranja prevzema in 
hkrati povečuje delež delnic v lasti managementa. Ostale denarne presežke lahko podjetje 
investira v projekte s pozitivno neto sedanjo vrednostjo, jih nameni za morebitne prevzeme 
drugih podjetij ali jih izplača v obliki dividend na preostale delnice. Podjetje lahko tudi proda 
kakovostne vrednostne papirje zaradi njihove visoke likvidnosti. 
 
Izplačila z zadolžitvijo so posebna oblika prestrukturiranja kapitalske strukture podjetja, pri 
kateri zunanji delničarji prejmejo visoke enkratne dividende v denarju, notranji delničarji pa 
dobijo dividende, izplačane v obliki novih delnic. Ker je denarno izplačilo pretežno 
financirano z najetjem kreditov, se finančni vzvod zelo poveča, hkrati se poveča tudi 
sorazmerni delež v lasti managementa (Weston, 2001, str. 668). Strupene prodajne opcije so 
sredstvo zaščite lastnikov obveznic podjetja, saj jim v primeru prevzema zagotavljajo pravico 
do izplačila v višini 100 ali 101 odstotka nominalne vrednosti obveznice. Takšna zahteva 
lahko prevzemniku zviša stroške prevzema na nesprejemljivo raven (Brealey, 1996, str.). 
Zlata padala so posebna določila v pogodbah o zaposlitvi, ki vodilnim managerjem v primeru 
spremembe lastništva nad podjetjem zagotavljajo nadomestilo za izgubo zaposlitve (Weston, 
2001, str. 666). Zlata padala običajno opredeljujejo enkratno izplačilo določene pavšalne 
vsote denarja ali določeno število delnic ali plač, ki jih je manager prejemal pred sprožitvijo 
zlatega padala. Vloga zlatih padal je predvsem v zaščiti interesov delničarjev pred 
nezaželenim ravnanjem managerjev pri prevzemih in gre le izjemoma za obliko obrambe pred 
prevzemi (Brealey, 1996, str. 935). 
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2.7.2 Obramba pred prevzemi z izsiljevanjem delničarjev 
 
Do pritiskov na odločitve delničarjev prihaja takrat, kadar se ponudbena cena razlikuje od 
cene preostalih neodkupljenih delnic. Delničarji so "prisiljeni" ponuditi svoje delnice v odkup, 
da bi si zagotovili višjo odkupno ceno. Takšen pritisk na delničarje je mogoč vsaj pri treh 
oblikah ponudbe za prevzem: dvotirnih, delnih in pogojnih ponudbah (Bešter, 1996, str. 124). 
 
 
2.7.3 Spremembe statuta v vlogi obrambe pred prevzemi 
 
Namen obrambnih dopolnil statutov podjetij je otežiti sovražnim prevzemnikom poskuse 
prevzema podjetij. Spremembe statutov lahko vključujejo zahteve po višjem odstotku 
potrebne večine glasov delničarjev pri glasovanju o vprašanjih v zvezi s prevzemi, določila o 
"pošteni ceni" za odkup delnic, omejitve v imenovanju članov nadzornega sveta s časovnimi 
zamiki v mandatih, pooblastila za izdajo prednostnih delnic s posebnimi glasovalnimi 
pravicami in nekatere druge (Bešter, 1996, str. 124). 
 
Določila o višjem zahtevanem odstotku glasov delničarjev za odločanje o vprašanjih v zvezi s 
prevzemi opredeljujejo ta delež v višini vsaj dveh tretjin in v nekaterih primerih celo do 90 
odstotkov vseh glasov. Imenovanje članov nadzornega sveta s časovnimi zamiki v mandatih 
omogoča, da se vsako leto lahko zamenja le ena tretjina članov nadzornega sveta, mandati pa 
so jim podeljeni za tri leta. To naj bi preprečilo prevzemniku, da bi takoj po prevzemu 
imenoval nove člane. Z namenom preprečitve prevzema se lahko dajejo tudi pooblastila 
nadzornemu svetu za izdajo prednostnih delnic s posebnimi glasovalnimi pravicami. 
 
 
2.7.4 Strupene tabletke 
 
Strupene tabletke so vrsta vrednostnih papirjev, ki lastnikom v primeru izpolnitve določenega 
pogoja dajejo posebne pravice. Izpolnitev pogoja je lahko vezana na objavo nezaželene javne 
ponudbe za prevzem ali na prevzemnikov nakup določenega odstotka delnic ciljnega podjetja. 
Opcija strupenih tabletk neposredno ne onemogoča prevzemov, temveč toliko dvigne stroške 
sovražnih prevzemov, da postanejo zaradi tega ekonomsko neupravičeni (Brealey, 1996, str. 934). 
 
 
2.7.5 Premijski in navadni odkup lastnih delnic 
 
O premijskih odkupih lastnih delnic od točno določenega investitorja govorimo takrat, kadar 
se management ciljnega podjetja izogne nevarnosti prevzema tako, da s potencialnim 
prevzemnikom, ki s svojim deležem delnic v ciljnem podjetju ogroža njegovo samostojnost, 
sklene poseben dogovor, po katerem ciljno podjetje od potencialnega prevzemnika odkupi te 
delnice, in sicer po ceni, ki vključuje določeno premijo nad tržno ceno. Če je k temu dogovoru 
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dodana še pisna obljuba, s katero se potencialni prevzemnik zavezuje, da v določenem 
obdobju v prihodnosti ne bo več kupoval delnic ciljnega podjetja, govorimo o pogodbi o 
mirovanju oziroma prekinitvi nadaljnjega kupovanja (Bešter, 1996, str. 131). 
 
 
3 PREDSTAVITEV ŽIVILSKO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE  
 
V tem poglavju bomo predstavili del slovenske živilsko-predelovalne industrije, v kateri 
delujeta obe družbi, Jata Emona in Pivka perutninarstvo. V njej je vodilna družba Perutnina 
Ptuj. Živilsko-predelovalna industrija predstavlja pomemben člen v verigi ekonomskih 
dejavnosti, ki se imenuje agroživilstvo. Sam pojem agroživilstva vključuje industrijo surovin 
za kmetijsko pridelavo, kmetijstvo, živilsko-predelovalno industrijo, trgovino z živili in 
gostinstvo. Značilnost živilsko-predelovalne industrije je, da predela kmetijske pridelke v 
najrazličnejše oblike živilskih proizvodov in jih potem po različnih poteh ponudi na trgu 
(Erjavec, Kuhar, 2000, str. 15).  
 
Po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se v Sloveniji uporablja kot obvezen nacionalni 
standard v uradnih in drugih zbirkah podatkov, se slovenska živilsko-predelovalna dejavnost 
uvršča na področje D (predelovalne dejavnosti) in naprej v podpodročje DA (proizvodnja 
hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov) ter dalje v oddelek 15 (proizvodnja hrane, pijač in 
krmil). Živilsko-predelovalno dejavnost razvrščamo v devet skupin (Nomenklatura 
industrijskih proizvodov, 2005): 
 
15.1 proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov 
15.2 predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 
15.3 predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 
15.4 proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 
15.5 predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 
15.6 mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 
15.7 proizvodnja krmil za prehrano živali 
15.8 proizvodnja drugih živil 
15.9 proizvodnja pijač 
 
Živilsko-predelovalna industrija Slovenije se je razvijala v drugačnem okolju kot živilsko-
predelovalna industrija v razvitem in demokratičnem svetu. Stabilna oskrba s hrano in 
doseganje prehranske samozadostnosti sta bila pred spremembo družbene ureditve pomembna 
politična cilja in glavni nalogi agroživilstva. Državne podpore so bile ključne za delovanje in 
razvoj živilsko-predelovalne industrije. Tako se je v šibkih konkurenčnih razmerah oblikovala 
industrija, ki je oskrbovala velik del jugoslovanskega trga. Posledica sprememb družbene in 
gospodarske ureditve v času osamosvojitve Slovenije v živilsko-predelovalni industriji sta bili 
izguba velikega dela trgov nekdanjih jugoslovanskih republik in dolgotrajen proces 
lastninjenja. Tako se je morala po osamosvojitvi Slovenije živilska industrija soočiti z 
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drugačnimi razmerami za gospodarjenje, ki so vplivale na tržno strukturo in rezultate živilsko-
predelovalne industrije (Žužek, 2001, str. 4).  
 
Zaradi izgube trga v nekdanji Jugoslaviji se je morala okrepiti prodaja na domačem trgu, 
deloma ji je uspelo preusmeriti izvoz na zahodnoevropske trge. Zunanjetrgovinska politika 
nove samostojne države je zmanjšala ovire, ki so domačo živilsko-predelovalno industrijo 
ščitile pred zunanjo konkurenco. Zunanjetrgovinske ovire, ki so doslej ščitile živilsko 
industrijo, se še naprej zmanjšujejo (Kuhar, 2005, str. 5-10). 
 
Povpraševanje po hrani, njegovi dejavniki in usmeritve vplivajo na razvoj podjetij v živilsko-
predelovalni industriji tako v Sloveniji kot Evropski uniji (v nadaljevanju EU). Razpoložljivi 
podatki iz raziskav kažejo, da so značilnosti povpraševanja po živilskih proizvodih in gibanja 
porabe v Sloveniji podobna gibanjem v EU. V Sloveniji se dohodki prebivalstva povečujejo, 
kar vpliva na povpraševanje po hrani in je tudi posledica sprememb v prehranskih navadah. 
Za ekonomski položaj živilskega sektorja v EU je značilno zaostajanje povečevanja 
povpraševanja po hrani za rastjo agregatnega povpraševanja ter za povečevanjem kupne moči 
prebivalstva.  
 
Delež porabljenih sredstev za hrano v izdatkih gospodinjstev se z rastjo realnih dohodkov 
prebivalstva stalno zmanjšuje. Hkrati v EU potekajo z rastjo realnih dohodkov tudi izrazite 
demografske spremembe (zmanjševanje povprečne velikosti gospodinjstva, povečevanje 
deleža zaposlenih žensk, višja stopnja izobraženosti prebivalstva in s tem spremembe v 
strukturi delovne sile ter višanje povprečne starosti prebivalstva), ki pomembno vplivajo na 
prehranske navade. Na spremembe prehranskih navad, ki so v večji meri povezane s 
spreminjanjem življenjskega sloga, so se uspešna živilsko-predelovalna podjetja odzvala z 
natančnim segmentiranjem trgov, ki imajo poudarek na preprostosti priprave in hkrati 
pestrosti prehrane ter koristnost za zdravje, varstvo okolja in živali. Obvladovanje številnih 
aktivnosti v notranjem in zunanjem ekonomskem okolju, ki je kompleksen in specifičen 
proces, predstavlja upravljanje živilsko-predelovalnega podjetja (Kuhar, 2005, str. 19-23).  
 
 
3.1 UPRAVLJALSKE STRATEGIJE V ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI 
 
V upravljanju živilsko-predelovalnega podjetja obstajata v splošnem dve značilni upravljalski 
funkciji: nabava kmetijskih surovin in kontrola kakovosti. Sem lahko štejemo še promocijo 
prodaje in trženje ter raziskave in razvoj (Kuhar, Erjavec, 2000, str. 37). Pri nabavi surovin se 
v vseh predelovalnih dejavnostih podjetja soočajo z različnimi tveganji, vendar je pri živilstvu 
zaradi bioloških značilnosti kmetijske pridelave tveganje pogosto večje. Živilska podjetja se 
pri nabavi surovin poleg kakovosti surovin osredotočijo še na cene, količinsko in časovno 
razpoložljivost ter distribucijo. Vodstva v živilskih podjetjih delujejo v dveh zelo različnih 
ekonomsko-političnih okoljih. Pri nabavi surovin se soočajo z izrazito reguliranimi trgi, 

__________________________________________________________________________________________ 
 

26 



medtem ko prodaja proizvodov poteka največkrat v razmerah odprtega trga in izrazite 
konkurence, brez večjih posegov države.  
 
Posebna pozornost je v živilskih podjetjih posvečena kontroli kakovosti nabavljenih surovin, 
kar je zaradi nehomogenosti kmetijskih pridelkov zahtevno in drago opravilo. Živilska 
podjetja z nadzorom vhodnih surovin zagotavljajo kakovost lastnih proizvodov, nadzor je 
pomemben tudi za določanje odkupnih cen surovin na podlagi njihove kakovosti. Podjetja 
morajo zato vzpostaviti in vzdrževati sisteme kakovosti, kar povzroča dodatne stroške.  
 
Za ponudbo kmetijskih surovin je značilna izrazita neelastičnost. Dobava surovin je 
kratkoročno relativno slabo odzivna na spremembe tržnih razmer, to pa od živilskih podjetij 
zahteva dodatno pozornost pri načrtovanju nabave. Za nemoteno oskrbo maloprodajnih trgov 
ter uspešno poslovanje morajo podjetja izbrati dobavitelje, ki bodo zagotavljali zadostne 
količine potrebnih surovin. Oskrba lahko postane kritična ob slabih letinah in padcu prireje. 
Prav tako je v živilski proizvodnji specifična dostava surovin. Običajno zahteva posebne 
transportne razmere (ustrezna higiena, hlajenje, itd.) in hitro dostavo (omejen rok uporabnosti 
izdelka), vse to pa zahteva tudi posebne, natančno načrtovane logistične sisteme. Za surovine 
je značilno tudi nizko razmerje med ceno in volumnom, kar otežuje in draži transport.  
 
Kontrolo kakovosti lahko razdelimo na higiensko-zdravstveno in organoleptično kontrolo. V 
prvem primeru gre za prisotnost oziroma kontaminacijo proizvodov z zdravju škodljivimi 
organizmi in snovmi, kar nadzirajo javni nadzorni organi. Z normativnim urejanjem 
proizvodnje država vpliva na poslovanje živilskih podjetij. Normativno urejanje kakovosti z 
vidika zdravja ljudi ima za posledico visoke stalne stroške proizvodnje, na katere ni mogoče 
vplivati. Higiensko-zdravstvena kakovost je pogoj da neko podjetje nastopa na trgu, 
organoleptične lastnosti pa so temeljni element proizvoda in predstavljajo najpomembnejši 
izziv pri trženju. Med organoleptične lastnosti štejemo vonj, izgled, barvo in okus. Živilski 
proizvodi imajo še nutritivne (prehranske) in funkcionalne (vpliv na počutje, zdravstveno 
stanje, itd.) lastnosti. Pri načrtovanju lastnosti proizvoda so pomembne tudi potrošnikove 
preference, ki se relativno hitro spreminjajo in jim mora podjetje stalno slediti (Erjavec, 
Kuhar, 2000, str. 37).  
 
Živilsko-predelovalna industrija sodi med panoge, pri kateri so potrebni visoki izdatki za 
trženje in pospeševanje prodaje. Visoki izdatki za oglaševanje so posledica značilnosti 
živilskih trgov, ki so v EU statični, zasičeni in oligopolni, zato podjetja največkrat uporabljajo 
necenovne oblike konkuriranja. To se kaže v velikih izdatkih za oglaševanje, ki se nanašajo 
na prodajne cene proizvodov. Visoki izdatki za oglaševanje predstavljajo tudi oviro za vstop 
novih podjetij, kar še dodatno omejuje konkurenco na oligopolnih trgih. Na trgih z visoko 
stopnjo koncentracije in izrazito diferencirano ponudbo se podjetja izogibajo cenovni 
konkurenci in poskušajo z intenzivnim oglaševanjem povečati svoje tržne deleže.  
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Podjetja v živilsko-predelovalni industriji vlagajo v primerjavi z drugimi gospodarskimi 
panogami veliko manj sredstev v raziskave in razvoj. Delež stroškov, povezanih z 
raziskavami in razvojem, je razmeroma nizek. Kljub nizkim izdatkom živilska podjetja 
pogosto uvajajo nove proizvode ter poskušajo povečati donose in tržne deleže. Tako prihaja 
na nasičenih živilskih trgih do neracionalnega širjenja portfelja izdelkov. Na ta način podjetja 
zmanjšujejo tveganje in na trg uvajajo navidezno nove proizvode, da bi s tem pritegnili 
pozornost potrošnikov. Potrošniki tudi niso naklonjeni zamenjavam blagovnih znamk, če pa 
že izberejo nov proizvod, mora biti ta primerljiv z že znanim. Vse to ne pomeni, da je živilski 
trg na področju razvoja popolnoma statičen. Živilska podjetja uvajajo tudi nove proizvode, ki 
imajo v primerjavi z ustaljenimi ugodnejše in sodobnejše prehranske lastnosti in so 
enostavnejši za pripravo kot klasična živila (Erjavec, Kuhar, 2000, str. 38).  
 
V primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami živilsko-predelovalna industrija zaostaja tudi 
po številu prijavljenih patentov, saj velikokrat uporablja inovacije z drugih področij, kot so 
biotehnologija, strojništvo in distribucija. Pri zaščiti intelektualne lastnine podjetja pogosto 
posegajo po nepatentnih sredstvih kot so poslovne skrivnosti in varovanje receptur. Predvsem 
pa izkoriščajo prednost prvega na trgu (ang. first mover advantage) in si tako poskušajo 
zagotoviti prednost pred konkurenti.  
 
 
3.2 UPRAVLJALSKE STRATEGIJE IN VELIKOST PODJETIJ 
 
V EU in razvitih gospodarstvih sveta so se razvili trije jasno oblikovani velikostni razredi 
živilskih podjetij s specifičnimi značilnostmi poslovanja, in sicer multinacionalke, velika 
podjetja in majhna podjetja (Erjavec, Kuhar, 2000, str. 39-41).  
 
Multinacionalke obvladujejo svetovne trge z živili in so s ponudbo prisotne praktično v vsaki 
državi. Poslovni sistem multinacionalk sestavljajo številne hčerinske družbe za distribucijo in 
proizvodnjo, ki so locirane v različnih državah z namenom, da bi izkoristile lokalne 
primerjalne prednosti. Multinacionalke zaradi boljše učinkovitosti in tržne pomoči 
akumulirajo dodatna sredstva, ki jih investirajo v rast podjetja, stalno obnavljajo opremo ter 
več vlagajo v trženje in raziskave in razvoj. Vseskozi prilagajajo ponudbo izdelkov ter 
izboljšujejo kakovost, s čimer oblikujejo močne in priznane blagovne znamke. S sodobnimi 
strategijami trženja in obsežnimi oglaševalskimi akcijami obvladujejo trge in usmerjajo 
povpraševanje. Kapitalska moč in obseg povpraševanja omogočata enakopravnejše pogoje 
poslovanja s trgovskimi družbami.  
 
Ob multinacionalkah so ključni ponudniki na domačih živilskih trgih velika podjetja, ki na 
tujem navadno nimajo svojih lastnih proizvodnih zmogljivosti, lahko pa znaten del svoje 
proizvodnje izvozijo. Velika nacionalna podjetja konkurirajo s prilagodljivostjo pri 
zadovoljevanju izrazito diferenciranega povpraševanja, z boljšim poznavanjem lokalnih trgov 
ter sposobnostjo hitrega uvajanja novih proizvodov. Ključni konkurenti velikim podjetjem so 
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multinacionalke z ambicijami po prevzemih, ogrožajo jih tudi trgovske mreže z naraščajočo 
pogajalsko močjo.  
 
Velika podjetja niso usmerjena samo na domače trge, ampak poskušajo povečati svojo 
prisotnost tudi na tujih trgih. S prodajo na tujih trgih povečujejo obseg poslovanja, kar 
omogoča izboljšanje produktivnosti in donosnosti. Na tujih trgih nastopajo samostojno, 
pogosto se pri trženju povežejo z lokalnim distributerjem ali sorodnim podjetjem. Naslednja 
možna upravljavska oblika velikih podjetij je proizvodnja v okviru trgovskih blagovnih 
znamk ali povezava za prevzem proizvodnje pod blagovno znamko multinacionalk. Ta 
strategija je navadno manj donosna.  
 
Zadnji razred industrijske strukture v živilsko-predelovalni industriji, glede na velikost, 
tvorijo manjša podjetja, ki zaposlujejo do nekaj deset zaposlenih. Majhna podjetja pogosto 
obratujejo na podeželju, lahko v zadružni lasti, izkoristijo bližino pridelovalcev kmetijskih 
surovin in zaposlujejo lokalno prebivalstvo. Velikokrat so to podjetja z dolgo tradicijo ter 
stalnimi kupci. Zaradi globalnih sprememb na trgih se majhna podjetja srečujejo z nekaterimi 
težavami, kot so težje zagotavljanje stalne kakovosti izdelkov, omejenost števila različnih 
proizvodov, težje pridobivanje finančnih sredstev za naložbe, imajo manj sredstev za trženje 
ter raziskave in razvoj, itd. Poslovni tokovi, v katere se vključujejo majhna podjetja, so 
pogosto nestabilni in jih že majhne spremembe v tržnem okolju lahko zelo prizadenejo. 
Poslovanje majhnih podjetij je zato lahko zelo tvegano.  
 
Dolgoročno bodo v konkurenci z velikimi živilskimi podjetji in multinacionalkami obstala le 
majhna podjetja, ki imajo jasno izoblikovano, stabilno in donosno tržno nišo. Obstala bodo 
tudi tista podjetja, ki proizvajajo hitro pokvarljive izdelke z zahtevnim prevozom, s katerimi 
bodo oskrbovala lokalne trgovine in gostinske lokale. Mala in srednja podjetja imajo prednost 
zaradi rasti zanimanja za hrano s posebnimi značilnostmi in jim jih je lažje izvajati zaradi 
večje fleksibilnosti. Prav tako so za ta podjetja zanimiva tržna niša proizvodi z geografskim 
poreklom. Podjetja iz te velikostne skupine lahko dobijo sredstva iz različnih strukturnih in 
regionalnih skladov, usmerjenih v diverzifikacijo proizvodnje in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti. Vse to lahko nekoliko izboljša dohodkovni položaj teh podjetij, vendar težko 
dosegajo ekonomsko ustrezno rentabilnost zaradi premajhnih proizvodnih kapacitet.  
 
 
3.3 INTEGRACIJSKE STRATEGIJE V ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI 
 
V devetdesetih letih je bilo v živilsko-predelovalni panogi v EU največ prevzemov in 
združitev v dejavnostih predelave mleka in mesa, pivovarstvu, konditorstvu in pekarstvu. V 
živilsko-predelovalni industriji se podjetja, po intenzivnem obdobju horizontalnih integracij v 
osemdesetih letih, pogosteje kot v drugih industrijskih panogah, povezujejo vertikalno. 
Integracije so pogoste predvsem v panogah, kjer je proizvajalec precej odvisen od 
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dobaviteljev surovin (npr. predelava mesa, mleka, proizvodnja krmil, itd.) (Erjavec, Kuhar, 
2000, str. 42).  
 
Ponudba na živilskih trgih v EU in tudi v svetu je precej zasičena, zato je povečanje tržnih 
deležev težko izvedljivo zgolj z organsko rastjo. Živilska podjetja skušajo izkoristiti za rast 
tržnih deležev in prihodka tudi druge možnosti. Te možnosti so lahko ohlapnejše poslovne 
povezave ali kapitalske integracije, kot so združevanja, prevzemi ali neposredne tuje naložbe. 
Pojavljajo se trije motivi za povezovanja (Hughes, 1994, str. 35):  
 
- obrambne povezave, ki so namenjene izboljšanju konkurenčnega položaja podjetij, 

lažjemu dostopu na nove trge ali prevzemanju novih tehnologij,  
- prevzemi konkurentov, ki dominantnemu podjetju (ponudniku) omogočajo ohranitev 

tržnega položaja v dejavnosti z integriranjem tekmecev in  
- preživetvene povezave, "predaja" podjetja dominantnemu konkurentu z namenom 

ohranitve poslovanja po racionalizaciji proizvodnje.  
 
Pobudniki integracijskih procesov so večinoma multinacionalke, ki prevzemajo manjša, 
šibkejša podjetja ter jih v najslabšem primeru lahko celo zaprejo. Hughes (1994, str. 199-215) 
ugotavlja, da so se za odločilne pri uspehu horizontalnih in vertikalnih integracij v 
agroživilstvu izkazali naslednji dejavniki:  
 
- jasno določene prednosti za vse poslovne subjekte, ki so udeležena v integracijskem 

procesu;  
- izvajanje takojšnjih aktivnosti za gradnjo uspešne integracije;  
- podpora poslovnih aktivnosti vseh udeleženih v integracijskem procesu;  
- preglednost položaja, ki nastane z izgradnjo komunikacijskih povezav med partnerji na 

vseh ravneh integracije;  
- osredotočenost na specifična področja sodelovanja, izogibanje razdrobljenosti skupnih 

operacij pri načrtovanju razvojne strategije integracije;  
- sorodnost razvojnih strategij poslovnih subjektov, ki se nameravajo združevati;  
- zadostna verjetnost pozitivnih učinkov nove integracije za vse vključene v operacijo;  
- skladnost razvojne strategije novega poslovnega subjekta z dolgoročnimi usmeritvami 

povpraševanja, tehnološkim napredkom, predvidenim razvojem industrijske strukture in 
morebitnimi spremembami politike;  

- takojšnje in vsestransko odpravljanje problemov, ko se le-ti pojavijo.  
 
 
3.4 STANJE V ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI  
 
Živilsko-predelovalna industrija ima v EU zelo velik gospodarski in javno-politični pomen, 
saj prispeva približno 15 odstotkov k skupnemu ustvarjenemu prihodku celotne predelovalne 
industrije. Njen gospodarski pomen se kaže predvsem v tem, da je EU postala vodilna 
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svetovna proizvajalka hrane. Javno politični pomen se kaže predvsem z izrazitim vplivom na 
varovanje zdravja potrošnika (Erjavec, Kuhar, 2000, str. 25). 
 
Slovenija je v letu 2004 postala enakopravna članica EU. S tem je postala del velikega 
ekonomskega sistema, ki ima tudi skupno agroživilsko politiko. Ta enotni trg je prinesel 
veliko sprememb (Kuhar, 2001, str. 29): 
 
- vključitev v makroekonomsko okolje,  
- vključitev na enotni trg,  
- prevzem skupnih tržnih ureditev,  
- prevzem strukturne politike.  
 
Leto 2004 je bilo za slovensko živilsko-predelovalno industrijo prelomno v več pogledih. 
Ključni dejavnik je bil pristop Slovenije k EU in s tem vključitev živilsko-predelovalne 
industrije v enotni trg. Živilsko-predelovalna panoga je poslovno leto 2004 zaključila s 4,7 
milijardami SIT izgube. V primerjavi z obdobjem v drugi polovici devetdesetih, ko je panoga 
poslovala s stabilnim pozitivnim izidom, je ta sprememba vrednosti kazalnikov dobička 
zaskrbljujoča. Še bolj zaskrbljujoče je konstantno padanje produktivnosti.  
 
Vstop Slovenije v EU je zelo hitro stopnjeval procese ekonomskega preoblikovanja v 
živilsko-predelovalni industriji. Ti procesi so bili v obdobju ekonomske tranzicije ublaženi 
predvsem z zunanjetrgovinsko politiko. Zato je pričakovati, da bodo posledice članstva v EU 
za živilska podjetja bolj negativne, kot bi bile ob postopni liberalizaciji in strateškem 
usmerjanju prestrukturiranja.  
 
Stalno prisoten zunanje-trgovinski primanjkljaj pri trgovini s predelanimi živili se je s tem 
skoraj podvojil, pokritost uvoza z izvozom se je zmanjšala na polovico. Povečanje uvoza se 
kaže v kategorijah, ki so že v preteklosti kazale visoke trende rasti, kot so npr. drugi živilski 
proizvodi, zelo se je povečal uvoz proizvodov, ki se doslej niso občutno povečevali. Tako se 
je na primer uvoz mesa in izdelkov povečal za dobro petino, rast se kaže tudi v uvozu mleka 
in mlečnih proizvodov. Kljub izrazitemu povečanju uvoza po pristopu so najverjetneje 
pomembni vzroki za poslabšanje uspešnosti poslovanja v zmanjšanju izvoza. Za nekatere 
pomembne izvozne kategorije se je konkurenčnost poslabšala tudi zaradi spremenjenega 
sistema proračunske podpore izvoza. Spodbudno je, da je mlečno-predelovalna dejavnost, ki 
je bila največja prejemnica teh sredstev, izkazala ugodne trende tako pri vrednosti izvoza kot 
pri regijski strukturi (Kuhar, 2001, str. 26). 
 
 
3.5 STRUKTURA IN POSLOVANJE V ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI 
 
Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov prispeva v Sloveniji 2,43 odstotkov dodane 
vrednosti v bruto domačem proizvodu (Statistični urad Republike Slovenije, 2005). Po dodani 
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vrednosti je bila živilsko-predelovalna industrija v letu 2004 tretja najpomembnejša 
predelovalna panoga v Sloveniji. Pred njo sta bili proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 
ter proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. Živilska industrija je tudi tretji 
največji delodajalec v slovenski predelovalni industriji. Pomen živilsko-predelovalne 
industrije se zmanjšuje s konstantnim trendom. Med letoma 1999 in 2004 se je njen delež v 
bruto domačem proizvodu zmanjšal za več kot sedem odstotkov (Kuhar, 2005, str. 10).  
 
Obseg industrijske proizvodnje v živilsko-predelovalni dejavnosti (oddelek DA) je nihal v 
obdobju med letoma 2000 in 2004 (Tabela 3). Posebej je potrebno izpostaviti, da so indeksi 
rasti proizvodnje v živilski industriji po letu 2000 stalno zaostajali za povprečjem 
predelovalnih dejavnosti (oddelek D). V letu 2004 je bil padec proizvodnje v živilski panogi 
zelo velik, saj se je obseg industrijske proizvodnje zmanjšal za 6,8 odstotka.  
 
Tabela 3: Verižni indeksi obsega industrijske proizvodnje med letoma 2000 in 2004 

  

   predhodno leto=100 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 

106,2 103,2 102,4 101,4 104,8 Industrija skupaj 
107,0 103,3 102,0 101,6 104,9 Predelovalne dejavnosti (D) 
105,4 100,4 98,4 100,9 93,2 Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov (DA) 

 
Vir: Kuhar, 2005, str. 10. 
 
Kot je razvidno iz Slike 1, je obseg proizvodnje v dejavnosti DA v primerjavi z letom 1999 
manjši za 2,1 odstotka, pri čemer se je obseg predelovalnih dejavnosti in agregata industrije 
povečal za petino. Zaostajanje obsega proizvodnje živilske industrije za povprečjem 
predelovalnih dejavnosti je prisotno že dlje časa, saj je od leta 1995 verižni indeks obsega 
proizvodnje živilske panoge le v dveh letih (1996 in 1999) presegel povprečje predelovalnih 
dejavnosti (Kuhar, 2005, str. 10).  
 
V letu 2004 je bilo v 424 podjetjih živilsko-predelovalne industrije zaposlenih 18.141 
delavcev, kar je okoli štiri odstotke manj kot v predhodnem letu in skoraj sedem odstotkov 
manj kot v letu 2000 (Tabela 4). Od leta 2003 se nadaljuje trend zmanjševanja števila 
zaposlenih v panogi po okoli pet odstotni letni stopnji. Kljub neugodnim ekonomskim 
razmeram v panogi se je število podjetij povečalo, vendar se trend rasti umirja. Tudi pri 
številu podjetij v panogi je pričakovati začetek procesov konsolidacije panoge, ko bodo 
podjetja, ki ne bodo sposobna obvladovati konkurenčnih pritiskov, ugašala. 
 
Sredstva v lasti živilsko-predelovalne industrije so bila v letu 2004 ocenjena na 568,1 
milijarde SIT, kar je realno nekaj več kot dvo odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim 
letom. V obdobju od leta 2000 do 2004 so se sredstva v živilskih podjetjih realno povečala za 
3,7 odstotka. Kot je razvidno že iz indeksov obsega industrijske proizvodnje (Tabela 3), je 
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slovenska živilsko-predelovalna panoga v recesiji. V letu 2004 so prihodki od prodaje znašali 
435 milijard SIT in so bili 2,8 odstotka nižji kot v predhodnem letu (Tabela 4). V primerjavi z 
letom 2000 so prihodki od prodaje realno padli za štiri odstotke. Razhajanja med trendi 
prihodkov od prodaje ter obsega industrijske proizvodnje najverjetneje kažejo zmanjševanje 
povprečne cene ali pa povečevanje zalog, saj se prihodki zmanjšujejo hitreje kot obseg 
proizvodnje (Kuhar, 2005, str. 11, 12). 
 
Slika 1: Indeks obsega industrijske proizvodnje v Sloveniji v primerjavi z letom 1999 
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Vir: Kuhar, 2005, str. 11. 
 
Prihodki od izvoza ter kazalnik izvozne usmerjenosti živilske panoge sta se zmanjšala hitreje 
kot prihodki od prodaje. V letu 2004 (Tabela 4) so prihodki od prodaje na tujih trgih znašali 
72 milijard SIT, kar pomeni 16,6 odstotkov izvozno usmerjenost. Prihodki od izvoza so se v 
primerjavi z letom 2003 zmanjšali za 7,4 odstotka, v primerjavi z letom 2000 za devet 
odstotkov. Izvozna usmerjenost se je v letu 2004 zmanjšala za 8,1 odstotka, v primerjavi z 
letom 2000 za 25,6 odstotkov.  
 
V letu 2004 je vsak zaposlen v slovenskem živilskem podjetju povprečno ustvaril okrog 24 
milijonov SIT prihodkov (Tabela 4), kar je za odstotek in pol več kot v letu 2003. V enakem 
časovnem obdobju se je zmanjšala dodana vrednost na zaposlenega od 6,4 milijona SIT na 6,2 
milijona SIT. Tudi dolgoročni trendi so pri kazalniku produktivnosti ugodnejši kot pri dodani 
vrednosti na zaposlenega. Neugodni trendi pri dodani vrednosti na zaposlenega nakazujejo 
nazadovanje tudi pri kazalnikih dobičkonosnosti. V letu 2004 je vsak zaposlen v živilsko-
predelovalni industriji ustvaril za okoli 120.000 SIT izgube, kar je pomembno poslabšanje v 
primerjavi s predhodnim letom, ko je bil končni izid pozitiven in je zaposleni ustvaril okoli 
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540.000 SIT dobička. Tudi kazalnika donosnost sredstev in donosnost prodaje sta negativna, 
pri čemer izguba predstavlja okoli 0,4 odstotka vrednosti sredstev ter pol odstotka prihodkov 
od prodaje v letu 2004 (Kuhar, 2005, str. 12).  
 
Tabela 4: Gibanje pomembnejših kazalnikov poslovanja živilsko-predelovalne industrije v 
obdobju od leta 2000 do leta 2004 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Indeks 
2004/2003 

Indeks 
2004/2000 

388 377 394 404 424 105,0 109,3 Št. podjetij  
19.473 19.281 19.841 18.938 18.141 95,8 Št. zaposlenih  93,2 

Sredstva (mrd SIT)  429,9 461,4 512,0 535,8 568,1 102,3 103,7 

Prihodki od prodaje (mrd SIT)  355,4 391,1 418,3 432,1 434,9 97,2 96,0 

Prihodki od izvoza (mrd SIT) 62,1 74,1 76,6 75,1 72,0 92,6 91,0 

Izvozna usmerjenost 17,46% 18,94% 18,30% 17,40% 16,56% 91,9 74,4 

Produktivnost (000 SIT) 18.252 20.284 21.083 22.816 23.974 101,4 103,0 

5.105 5.450 5.910 6.407 6.206 93,5 95,4 Dodana vrednost na zap (000 SIT) 

Dobiček / izguba na zap. (000 SIT) 241,6 72,0 503,4 541,2 -119,8 -661,1* -361,5* 

Donosnost sredstev (ROA) 1,09% 0,30% 1,95% 1,91% -0,38% -2,3° -2,0° 

Donosnost prodaje (ROS) 1,32% 0,35% 2,39% 2,37% -0,50% -2,9° -1,8° 
 

OPOMBA: indeksi kazalnikov v tolarjih so revalorizirani  
OPOMBA: * Absolutna razlika v tisoč SIT, º Absolutna razlika v odstotnih točkah. 

 

Vir: Kuhar, 2005, str. 12. 
 
3.6 STRUKTURA IN GOSPODARSKA GIBANJA ZNOTRAJ DEJAVNOSTI ŽIVILSKO-

PREDELOVALNE INDUSTRIJE  
 
Struktura živilsko-predelovalne industrije po dejavnostih se v zadnjih letih pomembneje ne 
spreminja. Mesno-predelovalna panoga že nekaj let prispeva največji delež pri številu 
zaposlenih, prihodkih od prodaje ter dodani vrednosti (Priloga 1). Delež zaposlenih v mesno-
predelovalni panogi se je v letu 2004 nekoliko zmanjšal in dosegel 25,9 odstotkov. 
Zmanjšanje števila zaposlenih v mesno-predelovalnih podjetjih, v letu 2004 v primerjavi z 
letom 2003, za 4,5 odstotke, je bilo doseženo ob povečanju prihodkov od prodaje, kar je 
ugodno vplivalo na produktivnost. Prihodki od prodaje v mesno-predelovalnih podjetjih so 
predstavljali 23,5 odstotkov skupnih prihodkov živilske panoge, delež pa se je v primerjavi s 
predhodnim letom povečal skoraj za dva odstotka.  
 
Struktura dodane vrednosti po dejavnostih kaže na delovno intenzivnost ter poslovno 
uspešnost. Mesno-predelovalna industrija je v letu 2004 prispevala skoraj petino (Priloga 1), 
proizvodnja krmil pa dobra dva odstotka v dodani vrednosti panoge (Kuhar, 2005, str. 14). Po 
kazalnikih dobička je bilo leto 2004 za živilsko-predelovalno industrijo izrazito neugodno, saj 
neto izguba za oddelek DA (Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov) znaša 2,2 milijardi 
SIT, če pa izvzamemo dobiček v proizvodnji tobačnih izdelkov, pa izguba presega 4,6 
milijard SIT. Mesno-predelovalna panoga je izkazala 1,2 milijardi izgube, kar je skoraj 16 
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odstotkov manj, kot v predhodnem letu. V proizvodnji krmil je neto dobiček v letu 2004 
znašal slabih 180 milijonov SIT.  
 
Tudi gibanja kazalnikov uspešnosti poslovanja v obdobju med leti 2000 in 2004 večinoma 
kažejo na stagnacijo slovenske živilsko-predelovalne panoge. Najizrazitejše dolgoročne 
negativne trende na panožni ravni ugotavljamo pri kazalnikih dobičkonosnosti ter izvozne 
aktivnosti, zmerne pozitivne trende izkazuje kazalnik produktivnosti (Priloga 2). Ta se je od 
leta 2000 izboljšala za tri odstotke, kar je petkrat nižja stopnja rasti od povprečja v 
predelovalnih panogah. Dodatni indikator nazadovanja v panogi je padec dodane vrednosti na 
zaposlenega, ki je v primerjavi z letom 2000 nižji za okoli 27 odstotkov, vendar je to v celoti 
posledica sprememb v letu 2004. V povprečju se je dodana vrednost v živilsko-predelovalni 
industriji (DA) od leta 2000 zmanjšala za slabih pet odstotkov, medtem ko se je v 
predelovalni panogi (D) povečala za dobrih 15 odstotkov. Poleg mlečno-predelovalne 
industrije, več kot za petino slabšo dodano vrednost na zaposlenega v analiziranem obdobju 
ugotavljamo še v proizvodnji krmil.  
 
Pristop Slovenije k EU je zelo hitro intenziviral procese ekonomskega prestrukturiranja v 
živilsko-predelovalni industriji. Ti so bili v obdobju ekonomske tranzicije ublaženi predvsem 
z zunanjetrgovinsko politiko, zato je pričakovati, da bodo posledice članstva v EU za živilska 
podjetja bolj negativne, kot bi bile ob postopni liberalizaciji in strateškem usmerjanju 
prestrukturiranja. Kljub izrazitemu povečanju uvoza po pristopu, so pomembni povodi za 
poslabšanje uspešnosti poslovanja v zmanjšanju izvoza v nekaterih dejavnosti. Zmanjšanje 
izvoza je posledica predvidenih sprememb v pogojih trgovanja na najpomembnejših izvoznih 
trgih za slovenska živilska podjetja.  
 
Usmeritev na trge EU ter iskanje novih poslovnih priložnosti je ena izmed pomembnejših 
nalog slovenskih živilskih podjetij, ki zagotovo ni enostavna. Živilski trgi v EU sodijo med 
najintenzivnejše in najbolj konkurenčne. Prednost na teh trgih imajo velika podjetja, ki so 
po obsegu prihodkov nekajkrat večja od največjih slovenskih podjetij, zato je vsakršen 
donosen prodajni preboj uspeh. Živilska industrija v EU je pomemben gospodarski 
dejavnik in se tudi v najbolj razvitih članicah uvršča med največje predelovalne dejavnosti. 
Zato morajo slovenska živilska podjetja najti v tem intenzivnem ekonomskem okolju svoje 
konkurenčno mesto, pri čemer imajo v tem trenutku težave tudi tista, ki so se na pristop k 
EU intenzivno pripravljala. Podjetja, ki v predpristopnem obdobju niso premogla dovolj 
ekonomskih virov ter znanja, in na spremembe ekonomskih razmer niso bila pripravljena, 
se soočajo z negotovo prihodnostjo. S pristopom Slovenije v EU se je začel proces 
preoblikovanja slovenske živilske-predelovalne industrije, ki nujno vključuje tudi 
propadanje podjetij, ki niso konkurenčna. Tržne deleže takšnih podjetij prevzemajo 
uspešnejša podjetja.  
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4 DRUŽBE V PREVZEMNEM PROCESU 
 
V nadaljevanju bomo predstavili tri ključne "igralce" v prevzemnem procesu; to so družba 
Jata Emona, družba Pivka Perutninarstvo in družba Perutnina Ptuj. Poleg teh treh velja 
omeniti tudi dve podjetji, ki predstavljata pomembna konkurenta družbi Jata Emona pri 
izvajanju njene strategije. To sta družbi Meja Šentjur in Agromerkur.  
 
Družba Meja Šentjur je eno največjih kmetijskih podjetij v Sloveniji, pri kateri predstavlja 
perutninarstvo najpomembnejšo usmeritev. Osnovni dejavnosti družbe sta reja kokoši nesnic 
in prireja konzumnih jajc. Reja nesnic je namenjena za lastno proizvodnjo konzumnih jajc ter 
za potrebe trga. Skupna pridelana količina je okrog 33 milijonov jajc na leto (Meja Šentjur-
Predstavitev, 2006). 
 
Družba Agromerkur je sestavni del proizvodne verige skupine Panvita, ki v svoji vertikalni 
povezanosti združuje in zaključuje celotni proizvodni ciklus po sistemu "od vil do vilic". 
Družba Agromerkur je pomemben proizvajalec perutninskega mesa v državi in se trudi postati 
prepoznavna po svoji zdravi in varni hrani ter s svojim znanjem in infrastrukturo aktivno širiti 
svoje delovanje preko meja v EU. Osnovno dejavnost družbe predstavljajo proizvodnja 
valilnih jajc, proizvodnja dan starih piščancev, reja pitovnih piščancev-brojlerjev, zakol 
piščancev in kokoši ter obdelava in pakiranje perutninskega mesa (Agromerkur-Podjetje, 
2006).  
 
 
4.1 DRUŽBA JATA EMONA 
 
Družba Jata Emona iz Ljubljane je nastala s spojitvijo družb Jata reja in Emona krmila. Obe 
družbi sta bili 21. 12. 2001 izbrisani iz sodnega registra, istega dne je bila kot pravni subjekt v 
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpisana novoustanovljena družba Jata Emona, 
ki je v pravnem prometu začela delovati s 1. 1. 2002. Upravo družbe Jata Emona vodi 
dvočlanska uprava, katere člana sta predsednik uprave Stojan Hergouth in član uprave Marko 
Močan, ki je odgovoren za področje financ. Osnovni kapital družbe znaša 3.197.534.000 SIT 
in je razdeljen na 3.197.534 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za 
eno delnico (Jata Emona, 2005).  
 
Poslovne funkcije so organizirane v okviru proizvodnega sektorja, komercialnega sektorja in 
finančno računovodskega sektorja. Sektorja proizvodnje in komerciale se organizacijsko 
delita na področje perutnine in področje krmil, to je proizvodnja in prodaja krmil za vse vrste 
domačih živali, trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, proizvodnja in prodaja jedilnih in 
valilnih jajc, reja in prodaja perutnine ter trgovina na drobno (Letno poročilo družbe Jata 
Emona za leto 2004). 
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4.1.1 Dejavnost družbe Jata Emona 
 
Osnovne dejavnosti družbe so proizvodnja in prodaja krmil in surovin za krmila (področje 
krmil), proizvodnja in prodaja jedilnih in valilnih jajc ter reja in prodaja perutnine (področje 
perutnine). Jata Emona je na področju krmil najstarejši proizvajalec v Sloveniji. Začetki 
proizvodnje segajo v leto 1955, ko je bila ustanovljena takratna Emona Tovarna močnih 
krmil. Leta 1996 je bila v procesu lastninskega preoblikovanja ustanovljena družba Emona 
Krmila. Družba proizvaja in prodaja dopolnilne in popolne krmne mešanice za vse vrste 
domačih živali, superkoncentrate, premikse in mineralno-vitaminske dodatke. Pomembna je 
tudi trgovina z žiti in ostalimi surovinami.  
 
Jata Emona ima dolgoletno tradicijo na področju perutninarstva: intenzivne proizvodnje 
kokoši jedilnih jajc in reprodukcije perutnine. Začetki perutninske dejavnosti segajo že v leto 
1957. V času so si sledile razne organizacijske spremembe, od začetne proizvodnje pod 
okriljem Perutninske farme, do proizvodnje v okviru delniške družbe Jata reja. Področje 
perutnine je sicer heterogeno, sestavljeno iz dveh področij; reprodukcija perutnine in 
proizvodnja jedilnih jajc. Reprodukcija perutnine za trg pokriva tri vrste živali, in sicer 
komercialne nesnice jedilnih jajc (lahka linija), piščance za pitanje (težka linija) in purane za 
pitanje (puranja linija).  
 
Lahka linija zajema vzrejo plemenskih živali (lahkih staršev), proizvodnjo valilnih jajc ter 
valjenje in vzrejo podmladka za proizvodnjo jedilnih jajc. Težka linija zajema vzrejo 
plemenskih živali (brojlerskih staršev), proizvodnjo valilnih jajc za piščance, valjenje, nekaj 
je tudi proizvodnje delno vzrejenih piščancev za manjše rejce. Puranja linija danes zajema le 
valjenje purjih jajc. Družba Jata Emona je prepoznavna po največji regularni proizvodnji 
jedilnih jajc v Sloveniji. Družba ima letno prirejo v višini 90 milijonov jedilnih jajc. 
Proizvodnja jajc in reja perutnine se opravlja na večjem številu farm, ki so lokacijsko 
razpršene v neposredni okolici Ljubljane in okolici Mozirja in so last družbe Jata Emona. 
Proizvodnja krmil je potekala na lokaciji Ljubljana in na lokaciji Škofja Loka (Letno poročilo 
družbe Jata Emona za leto 2004).  
 
 
4.1.2 Lastniška struktura družbe Jata Emona 
 
Celotni kapital družbe je ob koncu leta 2004 znašal 5,4 milijarde SIT, knjigovodska vrednost 
delnice je znašala 1.713 SIT. Z delnicami družbe Jata Emona (oznaka JAMR) se trguje na 
prostem trgu Ljubljanske borze. V letu 2004 je znašal promet 92 milijonov SIT. Število 
delničarjev se je glede na začetek leta zmanjšalo za 13 in to predvsem v skupini lastnikov 
posamičnih fizičnih oseb. Na zadnji dan leta 2004 je bilo v registru vrednostnih papirjev pri 
Klirinško depotni družbi vpisanih 885 delničarjev. Družba je v letu 2004 izplačala bruto 
dividendo v višini 46 SIT na delnico. Lastniška struktura osnovnega kapitala glede na status 
lastnika v letu 2004 (Slika 2), ko je bila družba še brez deleža v družbi Pivka perutninarstvo, 
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je bila naslednja: državna sklada 17,72 odstotkov, Investicijski skladi 53,50 odstotkov, pravne 
osebe 4,06 odstotkov, fizične osebe 22,20 odstotkov in lastne delnice 2,52 odstotkov (Letno 
poročilo družbe Jata Emona za leto 2004). 
 
Slika 2: Lastniška struktura družbe Jata Emona v letu 2004 
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Vir: Letno poročilo 2004. 
 
Družba Jata Emona, ki predstavlja krovno družbo, se skupaj s petimi odvisnimi družbami, ki 
delujejo na različnih poslovnih področjih, uvršča v skupino Jata Emona. Jata Emona je 
stoodstotni lastnik odvisnih podjetij VET. AM. JATA d.o.o., Dobrodej d.o.o., Vajet d.o.o., in 
Jata Vrbovsko d.o.o. (Hrvaška). V letu 2003 je postala tudi 92 odstotni lastnik podjetja Emona 
Razvojni center za prehrano d.o.o. (RCP).  
 
Podjetje RCP ima status neprofitne razvojne družbe. Osnovna dejavnost podjetja je razvojno-
raziskovalno delo na področju humane in živalske prehrane ter kontrola kakovosti krmil, živil 
in surovin. Podjetje VET.AM.JATA deluje kot specialistična veterinarska ambulanta, ki je 
registrirana tudi za področje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Podjetji Vajet in 
Dobrodej sta odvisni družbi, ki delujeta na poslovnem področju krmil. Podjetje Jata Vrbovsko 
na Hrvaškem je v okviru skupine Jata Emona edino podjetje, ki deluje v tujini. Osnovna 
dejavnost podjetja je proizvodnja in prodaja valilnih jajc in dan starih živali lahke in težke 
pasme. (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2004). 
 
 
4.1.3 Poslovanje družbe Jata Emona 
 
Poslovno leto 2004 je bilo za družbo Jata Emona zelo neugodno zaradi visokih cen osnovnih 
surovin za krmila in podražitev transportnih storitev zaradi dragega goriva. V prvi polovici 
leta so sojine tropine (Slika 3), kot ena najpomembnejših surovin za krmila, dosegale 
rekordne borzne cene. Pomanjkanje žit zaradi suše v letu 2003 je vplivalo na cene žit, 
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predvsem koruze (Slika 3) in pšenice (Slika 3), ki jih je bila družba prisiljena uvažati iz 
oddaljenih držav.  
 
Slika 3: Gibanje cen sojinih tropin, koruze in pšenice (v letih 2002-2005 na borzi Chicago) 
 

 
 

 
 

 
 
Vir: Borza Chicago, 2005.  
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Vpliv visokih nabavnih cen so skušali zmanjšati s terminskimi nakupi in nakupi alternativnih 
surovin. Kljub temu so zabeležili rekordno rast nabavnih cen surovin. V drugi polovici leta 
2004 so cene surovin padle na povprečno raven, podražili pa so se transportni stroški zaradi 
podražitev goriva (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2003, 2004).  
 
V letu 2004 so v družbi Jata Emona dosegli 9,3 milijarde SIT prihodkov od prodaje, kar je 
devet odstotkov več kot v letu 2003 (8,5 milijarde) in 95,6 odstotkov načrtovanega (Tabela 5). 
Jata Emona je v letu 2004 na domačem trgu ustvarila 8,1 milijarde SIT (7,5 milijarde SIT v 
letu 2003) prihodkov od prodaje, 1,1 milijarde SIT (leta 2003 968 milijonov SIT) je družba 
realizirala v tujini, večinoma na trgu Bosne in Hercegovine. Delež izvoza je v letu 2004 
znašal 12,3 odstotkov (leta 2003 11,3 odstotka) (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 
2002, 2003, 2004).  
 
Tabela 5: Prihodki po posameznih poslovnih področjih družbe Jata Emona v letu 2004 
 

(v 1.000 SIT) 

Poslovno področje 2002 
2002 

delež v % 
2003 

2003  
delež v % 

2004 
2004 Indeks 

delež v % 04/03 
Področje krmil 4.203.546 58,8 5.633.060 65,9 6.461.136 69,3 114,7
Področje perutnine 2.823.206 39,5 2.738.823 32,0 2.695.154 28,9 98,4
Ostalo 123.687 1,7 173.947 2,0 162.141 1,8 93,2
Skupaj 7.150.438 100,0 8.545.830 100,0 9.318.431 100,0 109,0

 
Vir: Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004. 
 
a) Področje krmil 
 
Področje prodaje krmil se deli na tri programe: prodaja krmil (gotova krmila, mineralno 
vitaminski dodatki, superkoncentrati in premiksi), prodaja storitev, pri kateri je nabava 
surovin v domeni naročnika, in prodaja surovin. 
 
Najpomembnejša je prodaja krmil, ki je v letu 2004 zajemala 73 odstotkov vseh prihodkov 
tega programa. Prodaja na programu storitev se je v letu 2004 v primerjavi z letom 2003 
povečala za 9,9 odstotkov. Vrednost prodaje na področju krmil je bila za 14,7 odstotkov višja 
kot v letu 2003. Dvig prodajnih cen zaradi podražitve surovin je prispeval 5,5 odstotka rasti, 
9,2 odstotka rasti je prinesel večji fizični obseg prodaje. 
 
Bistveno večja kot v preteklih letih je bila prodaja surovin, ki je z 67 odstotki pomenila 
prodajo odvisnim družbam. Na poslovanje v letu 2004 je močno vplivala suša v letu 2003. 
Posledica suše je bil močan porast cen vhodnih surovin, ki je dosegel svoj vrh v poletnih 
mesecih leta 2004. Zaradi ugodne žetve žit v letu 2004 so se cene umirile in proti koncu leta 
2004 postopoma padale. Izvoz v Bosne in Hercegovine se je povečal za 29 odstotkov. 
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Pomembno je, da se je na trgu Bosne in Hercegovine povečala količina prodaje na drobno in 
sicer kar za 100 odstotkov. 
 
Na slovenskem trgu je bil v letu 2004 opazen močan pritisk tujih podjetij, predvsem podjetja 
Garant iz Avstrije. Ta pritisk se stalno povečuje in krepi, tako da pričakujejo oster 
konkurenčen boj za slovensko tržišče krmil. Še vedno proizvedejo največ krmil za krave 
molznice, ki predstavljajo 60 odstotkov celotne prodaje krmil na prostem tržišču. Na tem 
segmentu je tudi največja konkurenca ostalih podjetij v panogi za pridobitev tržnega deleža in 
največ vloženega dela za njegovo ohranitev. Pomemben je tudi segment prodaje mineralno-
vitaminskih mešanic in premiksov, saj je to najdražji segment iz programa. V letu 2004 so 
beležili rast v višini 17 odstotkov (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2003, 2004). 
 
b) Področje perutnine 
 
Po vstopu Slovenije v EU so se na perutninskem trgu soočili z močnimi tujimi konkurenti iz 
Avstrije (Gefluegelhof Latschenberger GmbH, Landgold Frischei GmbH, itd.) in Italije 
(Eurovo s.r.l., AIA s.r.l., itd.) ter še vedno prisotnim neredom pri prometu nepasteriziranih 
jajčnih proizvodov. Največ prodaje na perutninskem programu še vedno predstavlja prodaja 
jedilnih jajc, sledi ji prodaja valilnih jajc težke, lahke in puranje linije.  
 
V letu 2004 so prodali 82 milijonov kosov jedilnih jajc. Za to leto je bilo značilno, da je bila 
prodaja na slovenskem trgu v prvi polovici leta slabša od načrtovane. V drugi polovici leta se 
je prodaja na slovenskem trgu popravila, do konca leta so dosegli načrtovani obseg. Na 
programu jedilnih jajc s predelavo se je prodaja povečala za 10 odstotkov glede na leto 2003. 
Dvig prodajnih cen je prinesel šest odstotkov večjo vrednost prodaje, večji fizični obseg 
prodaje pa štiri odstotke. Na programu reprodukcije zaradi slabe konjunkture na izvoznih 
trgih že drugič zapored niso dosegli obsega prodaje predhodnega leta (-19,6 odstotka). 
 
Obseg prodaje na programu reprodukcije v letu 2004 ni dosegel načrtov in je zaostal tudi za 
prodajo iz leta 2003. Glavni vzrok slabših prodajnih rezultatih so bili presežki perutninskega 
repromateriala in mesa na evropskem trgu. Kriza je številne kupce prisilila k zmanjševanju 
naročil. Na programu reprodukcije je bilo proizvedenih 3,7 milijona SIT (4,1 milijona SIT v 
letu 2003) kosov valilnih jajc lahkega tipa in 8,7 milijona SIT (11,4 milijona SIT v letu 2003) 
kosov valilnih jajc težkega tipa. Proizvodnja valilnih jajc je bila nižja kot v preteklem letu 
zaradi prilagajanja potrebam prodajnega trga. Konec leta so del proizvodnje preselili na 
Hrvaško. Izvalilo se je 2,4 milijona (v letu 2003 2,6 milijona) dan starih nesnic, piščancev za 
pitanje in dan starih puranov. 
 
Podprogram lahke linije, ki zajema prodajo valilnih jajc na pretežno izvoznih trgih in prodajo 
dan starih, delno vzrejenih ter vzrejenih jarkic pretežno na slovenskem trgu, je v letu 2004 
ponovno zabeležil nekoliko manjšo prodajo. Glavni vzrok manjše prodaje je zmanjšanje 
prodaje valilnih jajc na izvoznih trgih zaradi delnega prenosa tega podprograma na hčerinsko 
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družbo Jata Vrbovsko. Zmanjšanje na ostalih proizvodih je delno posledica manjšega 
povpraševanja na slovenskem trgu, delno pa posledica povečanega uvoza po vstopu v EU. 
 
Prodaja na podprogramu težke linije, ki z izjemo dan starih živali in delno spitanih piščancev 
temelji na izvozu valilnih jajc na trg Bosne in Hercegovine, je v letu 2004 vzrok velikemu 
prodajnemu izpadu. Zasičenost bosanskega trga s perutninskim mesom je negativno vplivala 
na obseg proizvodnje kupcev, zaradi česar so zmanjševali nakupe valilnih jajc. Prodaja dan 
starih piščancev na slovenskem trgu ostaja na ravni prodaje predhodnega leta, vendar ni 
dosegla rasti in načrtov (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2003, 2004).  
 
 
4.1.4 Zaposleni v družbi Jata Emona 
 
Število zaposlenih na koncu leta 2004 se je v družbi Jata Emona zmanjšalo za 16 in je bilo 
242. Struktura zaposlenih po strokovni izobrazbi v zadnjih treh letih se ni dosti spreminjala 
(Priloga 3), zmanjšalo se je število z visokošolsko izobrazbo in kvalificiranih delavcev, 
povečalo se je število zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. Večje število zaposlenih je 
družbo zapustilo po opustitvi proizvodnje v mešalnici Kočevje, ostalo zmanjšanje števila 
pomenijo sporazumne prekinitve, iztek dela za določen čas in upokojevanja. V družbi Jata 
Emona je povprečna starostna struktura dokaj visoka (42,5 let), saj so v zadnjih letih malo 
zaposlovali.  
 
Stroški dela so v družbi Jata Emona v letu 2004 znašali 1,1 milijarde SIT oziroma 4,6 
milijone SIT na zaposlenega, povprečna mesečna bruto plača v družbi je bila 271.000 SIT 
(Tabela 6). Čeprav so se stroški dela in prodaja od leta 2002 do leta 2004 povečevali, se je 
delež stroškov dela glede na prodajo od leta 2002 zmanjšal iz 13,98 odstotka na 11,96 
odstotka v letu 2004. Povečevali so se tudi skupni prihodki na zaposlenega in so leta 2004 
znašali 38,7 milijonov SIT (Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004).  
 
Tabela 6: Primerjava produktivnosti in dohodkovnosti družb Jata Emona in Pivka 
perutninarstvo v letih od leta 2002 do leta 2004 

(v 000 SIT) 
Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 

 
J.E.* Pivka** J.E.* Pivka** J.E.* Pivka** 

Skupni prihodki na zaposlenega 31.159 13.428 37.039 14.194 38.741 14.137
Celotni dobiček / izguba na zaposlenega 1.173 262 1.766 28 661 (959)
Čisti dobiček / izguba na zaposlenega 1.173 262 1.721 28 543 (959)
Dodana vrednost na zaposlenega 6.835 3.665 7.531 3.809 7.021 3.414
Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega 344 227 360 243 383 265
Povprečna mesečna plača na zaposlenega 245 162 254 173 271 187

 

OPOMBA: * družba Jata Emona, ** družba Pivka perutninarstvo 

 
Vir: Letno poročilo družb Jata Emona in Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004. 
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V primerjavi z družbo Jata Emona je v letu 2004 v družbi Pivka perutninarstvo mesečna bruto 
plača znašala 187.000 SIT (Tabela 6). Prav tako so se stroški dela od leta 2002 do leta 2004 
povečevali. Glede na leto 2003 se je v družbi Pivka perutninarstvo znižala dodana vrednost na 
zaposlenega, skupni prihodki na zaposlenega so ostali približno enaki in so znašali 14,1 
milijona SIT. Število zaposlenih se v letih od leta 2002 do 2004 ni bistveno spremenilo. Tako 
je bilo število zaposlenih v letu v družbi Jata Emona znašalo 242, število zaposlenih v družbi 
Pivka perutninarstvo je bilo 394 (Tabela 7).  
 
Tabela 7: Število zaposlenih v družbi Jata Emona in Pivka perutninarstvo v letih od 2002 do 
2004 
 

LETO 
2002 2003 2004 

J.E.* Pivka** J.E.* Pivka** J.E.* Pivka** 
242 395 246 395 242 394

 

OPOMBA: * družba Jata Emona, ** družba Pivka perutninarstvo 

 
Vir: Letno poročilo družb Jata Emona in Pivka perutninarstvo v letih od 2002 do 2004. 
 
Zanimiva je tudi primerjava povprečne mesečne plače v obeh družbah. Mesečna bruto plača 
se je od leta 2002 do 2004 približno enako poviševala. Tako je mesečna bruto plača v družbi 
Jata Emona narasla za dobrih 10 odstotkov, v družbi Pivka perutninarstvo je mesečna bruto 
plača narasla za dobrih 15 odstotkov (Slika 4). Iz grafa je tudi razvidno, da je razlika med 
mesečno bruto plača v obeh družbah vseskozi približno enaka in je znašala v letu 2004 okrog 
45 odstotkov.  
 
Slika 4: Prikaz povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v družbah Jata Emona in Pivka 
perutninarstvo v letih od 2002 do 2004 
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Vir: Letno poročilo družb Jata Emona in Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004. 
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4.2 DRUŽBA PIVKA PERUTNINARSTVO 
 
Družba Pivka perutninarstvo je eden izmed pionirjev na področju organizacije proizvodnje 
piščančjega mesa na sodobnih tehnoloških osnovah v Sloveniji. Zadružna poslovna zveza 
Slovenije je leta 1959 ustanovila Perutninski zavod Kras, ki je imel vlogo velikega 
reprodukcijskega centra, iz katerega naj bi proizvajalci piščančjega mesa iz vse Slovenije in 
dela Hrvaške dobivali dan stare piščance. Zavod, ki se je leta 1963 konstituiral kot 
gospodarska organizacija, je prva leta proizvajal dan stare piščance, izvajal selekcijo živali in 
v svoji šoli dajal potencialnim kadrom osnovno znanje o perutninarstvu. Za ta namen šolani 
ljudje so bili kasneje tudi nosilci razvoja perutninarstva po državi. Konec leta 1963 je podjetje 
vključilo v proizvodno sodelovanje prve kooperante in začelo s proizvodnjo piščančjega 
mesa. Število kooperantov je raslo, s tem so se povečevale tudi proizvodne zmogljivosti, 
rezultat tega je bilo več mesa in širše tržišče.  
 
Leta 1969 se je podjetje preimenovalo v Pivka perutninski kombinat. Od leta 1973 do leta 
1974 je sledilo konstituiranje TOZD-ov (temeljna organizacija združenega dela). Leta 1974 so 
zaključili z izgradnjo novega klavniškega kompleksa na Kalu, ki je obsegal klavnico, 
hladilnico, predelavo, kafilerijo, čistilno napravo in trgovino. Kmalu je sledila investicija v 
Tovarno močnih krmil; to je v izgradnjo silosov in celic za krmne mešanice in v izgradnjo 
nove valilnice. Podjetje je s kvalitetno proizvodnjo in dostavo pridobilo zaupanje pri številnih 
trgovcih in potrošnikih. Začelo se je izvažati tudi na Bližnji vzhod, kamor so kmalu prodajali 
tretjino celotne proizvodnje. Najvišjo točko v proizvodnji je podjetje doseglo leta 1988.  
 
Podjetje je po letu 1992 začelo širiti svojo ponudbo. Na trgu so se pojavili novi izdelki iz 
piščančjega mesa. Leta 1994 so začeli z rejo in predelavo puranjega mesa, dve leti kasneje pa 
z rejo in predelavo kunčjega mesa. Leto 1996 je bilo za podjetje prelomno, saj sta bili 
klavnica in predelava v požaru skoraj v celoti uničeni. V začetku leta 1998 se je podjetje 
preoblikovalo v delniško družbo in se preimenovalo v družbo Pivka perutninarstvo. Med 
letoma 1999 in 2000 je potekala uvedba in sklenitev prisilne poravnave. Najpomembnejši 
dogodek se je zgodil leta 2003, ko so odprli v celoti prenovljeno enoto Meso (Pivka 
Perutninarstvo-Zgodovina, 2005).  
 
V začetku 2004 so začeli z iskanjem strateškega partnerja, konec leta 2004 je sledil odstop 
uprave in iskanje nove. V januarju 2005 so imeli skrbni pravni in računovodski pregled s 
strani potencialnega strateškega partnerja, družbe Jata Emona.  
 
 
4.2.1 Dejavnost družbe Pivka perutninarstvo 
 
Družba Pivka perutninarstvo je drugi največji proizvajalec perutninskega mesa v Sloveniji. 
Družbo vodi dvočlanska uprava, katere predsednik je Janez Rebec, član uprave pa je 
Aleksander Debevec. Osnovna dejavnost družbe je prireja piščančjega mesa, ki zajema več 
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medsebojno povezanih faz; to so priprava krmnih mešanic, reja jarkic in prireja valilnih jajc, 
valjenje dan starih piščancev, zrejo piščancev, puranov in kuncev za zakol, klanje živali in 
pripravo mesa za prodajo ter predelava mesa.  
 
Glavna dejavnost družbe so proizvodnja in prodaja svežega in zmrznjenega piščančjega mesa 
in izdelkov, dopolnilni del predstavlja prodaja puranjega in kunčjega mesa ter izdelkov iz tega 
mesa, proizvodnja in prodaja kokošjega mesa, konzumnih jajc, valilnih jajc težke in lahke 
pasme, vzreja jarkic, živih brojlerjev, kuncev, kokoši, petelinov ter proizvodnja surovin in 
krmnih mešanic za domače živali. V zadnjih nekaj letih je proizvodni proces organiziran v 
treh enotah (enota Prireja, enota Meso in enota Krmila), ki imajo organizacijsko še obrate 
oziroma manjše oddelke (Letno poročilo družbe Pivka perutninarstvo za leto 2004).  
 
a) Enota Prireja 
 
V enoti Prireja, ki se organizacijsko deli na obrat matične jate, zasebne rejce in obrat 
Cerknica, poteka primarni del proizvodnje, od vzreje in produkcije matičnih jat težke in lahke 
pasme, proizvodnje valilnih in konzumnih jajc, valjenja, vzreje jarkic ter brojlerjev in puranov 
za zakol.  
 
Proizvodnja enodnevnih piščancev poteka v valilnicah podjetja Pivka perutninarstvo, kjer 
valijo enodnevne brojlerje, lahke jarkice in purane. Skupno število zvaljene perutnine se je v 
letu 2004 zmanjšalo za 21 odstotkov, ker ni bilo storitvenega valjenja za podjetje Perutnina 
Ptuj. Kljub nekaterim zdravstvenim težavam so bili doseženi rezultati v letu 2004 v pitanju 
zadovoljivi. Skupna proizvodnja brojlerjev je bila štiri odstotke nad planom, puranov šest 
odstotkov, pri proizvodnji kuncev so dosegli le 87 odstotni plan (Letno poročilo družbe Pivka 
perutninarstvo za leto 2004).  
 
b) Enota Krmila 
 
Enoto Krmila predstavlja proizvodnjo krmil, ki zajema gotova krmila in superkoncentrate. 
Skupna proizvodnja raznih krmnih mešanic je bila praktično enaka kot leta 2003. Dokaj velik 
je upad prodaje krmil saj so dosegli le 80 odstotkov realizacije leta 2003. Prodaja krmil se jim 
tako že od leta 2000 zmanjšuje.  
 
Zaradi vstopa v EU so do meseca maja 2004 nabavili večjo količino koruze. Zaradi ugodnih 
cen so v mesecu avgustu pričeli za izdelavo krmnih mešanic uporabljati pšenico in tritikale. 
Cene nabavljenih surovin so se proti konca leta 2004 znižale, kar naj bi ugodno vplivalo na 
nadaljnje poslovanje. Večjih investicij v enoti ni bilo (Letno poročilo družbe Pivka 
perutninarstvo za leto 2003, 2004).  
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c) Enota Meso 
 
V enoti Meso so izvedli nekatere investicije, zato je nekajletni investicijski ciklus v ta del 
proizvodnje zaključen, potrebne so še investicije v izboljšanje delovanje čistilne naprave ter 
dokončna rešitev predelave odpadkov. Ob koncu leta 2004 so izvedli tudi adaptacijo v 
kafileriji in tako pripravili objekt za registracijo. Registracija bo omogočila trženje mesno 
perne moke ter minimaliziranje stroškov za predelavo odpadkov (Letno poročilo družbe Pivka 
perutninarstvo za leto 2004).  
 
 
4.2.2 Lastniška struktura družbe Pivka perutninarstvo 
 
Podjetje Pivka perutninarstvo je bila leta 2004 v lasti treh večjih in nekaj manjših delničarjev. 
Največji izmed teh lastnikov je bila Pivka družba pooblaščenka s 40,56 odstotki, drugi 
največji lastnik je bila družba Perutnina Ptuj z 31,01 odstotki ter Banka Koper, ki je imela v 
lasti 26,36 odstotkov (Slika 5). Lastnica 0,42 odstotkov je bila Modra linija, po 0,21 
odstotkov so imeli v lasti KZ Perutninarjev Pivka in NFD Holding. Mali delničarji so 
predstavljali 1,23 odstotkov lastništva (Letno poročilo družbe Pivka perutninarstvo za leto 
2004).  
 
Slika 5: Struktura delničarjev družbe Pivka perutninarstvo v letu 2004 
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Vir: Letno poročilo družbe Pivka perutninarstvo 2004. 
 
 
4.2.3 Poslovanje družbe Pivka perutninarstvo 
 
Za družbo Pivka perutninarstvo so bili v letu 2004 pomembni predvsem dogodki, kot je bil 
vstop Slovenije na skupen evropski trg, ki je povzročil posledično padec prodajnih cen, 
izredno visoke cene strateških surovin (koruza, soja), tehnološka posodobitev klavnice, 
predstavitev projekta predelave živalskih odpadkov v bioplin in proizvodnjo elektrike ter 
zavzemanje podjetja Jata Emona za lastniško konsolidacijo. 
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Uspešnost poslovanja kaže 2,3 odstotna rast čistih prihodkov iz prodaje, štiri odstotna rast 
prodaje mesa in izdelkov na domačem trgu, 43,3 odstotno povečanje izvoza mesa in izdelkov 
ter 3,6 odstotna rast prihodkov na zaposlenega. Kazalniki uspešnosti poslovanja so med letom 
nekoliko nihali, vendar so v zadnjih mesecih leta kazali ugodne trende rasti. V enoti je 
potekalo več projektov za izboljševanje proizvodnih rezultatov, nižanje stroškov in izboljšanje 
kakovosti proizvodov. Nekateri so bili že zaključeni in so rezultati vidni, drugi so se 
nadaljevali tudi v leto 2005.  
 
Družba Pivka perutninarstvo je v letu 2004 ustvarila 5,5 milijarde SIT čistih prihodkov od 
prodaje. Na domačem trgu so ustvarili 4,8 milijarde SIT čistih prihodkov od prodaje 
proizvodov in storitev, kar je za 0,3 odstotka več kot v letu 2003. Uspešni so bili predvsem pri 
prodaji piščančjega programa, nekoliko manj pri prodaji ostalih programov. Prihodki od 
prodaje na domačem trgu so predstavljali kar 86,9 odstotkov v skupnih prihodkih od prodaje. 
Delež je bil nekoliko nižji kot v letu 2003, ko je znašal 88,5 odstotkov. Prihodki od prodaje 
blaga in materiala na domačem trgu so predstavljali 161 milijonov SIT oziroma 2,9 odstotkov 
v skupnih prihodkih. Na tujih trgih so v letu 2004 prodali za 569 milijonov SIT, kar 
predstavlja 10,2 odstotka celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje na tujem trgu so se v 
primerjavi z letom 2003 povečali za 28,8 odstotkov. V glavnem gre za odprodajo zalog 
zmrznjenega mesa, katerim se bodo v bodoče poskušali izogniti (Letno poročilo družbe Pivka 
perutninarstvo za leto 2003, 2004).  
 
Najpomembnejši program podjetja Pivka perutninarstvo je bilo tudi v letu 2004 piščančje 
meso. Prodaja je znašala 3,3 milijarde SIT, kar je predstavljalo 65,6 odstotkov celotne prodaje 
mesa in izdelkov iz mesa. Na slovenskem trgu so bili čez leto najdražji ponudniki. Akcijske 
prodaje konkurentov so jim znižale prodajne cene in izkupiček. Prodaja piščančjega mesa na 
slovenskem trgu je v letu 2004 znašala 2,9 milijarde SIT, kar predstavlja 65,5 odstotkov 
domače prodaje mesa in izdelkov. Vrednostno so prodajo mesa na domačem trgu povečali za 
devet odstotkov. Količinska prodaja je bila v letu 2004 za 9,9 odstotkov večja od prodaje iz 
leta 2003.  
 
Prodaja piščančjega mesa v izvozu se je povečala predvsem zaradi odprodaje zalog pred 
vstopom na skupen trg EU. Izvozne količine so po zelo nizkih cenah plasirali na makedonski, 
hrvaški, bosanski in črnogorski trg. Sodelovali so tudi z dvema kupcema iz Italije. Nove 
kupce so pridobili na Nizozemskem, Madžarskem, Švedskem, v Romuniji in Ukrajini. V 
izvozu so tako presegli količinski plan za skoraj 100 odstotkov, indeks je tako znašal 197,1. 
Presežen je bil tudi vrednostni plan realizacije. Dosežene cene mesa v izvozu so bile na nivoju 
cen iz leta 2003. Razlog za preseganje plana je delno neusklajenost med prodajo in 
proizvodnjo, kar se delno odraža tudi v rezultatu.  
 
Drugi najpomembnejši program podjetja Pivka perutninarstvo predstavlja puranje meso, pri 
katerem je v letu 2004 prišlo do občutnega padca prodaje, predvsem na račun manjše prodaje 
filejev. Skupna vrednostna prodaja puranjega mesa je v letu 2004 znašala 521 milijonov SIT, 
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kar predstavlja 10,5 odstotkov celotne prodaje mesa in izdelkov iz mesa. Skoraj vsa prodaja 
puranjega mesa je bila ustvarjena na domačem trgu, kjer je znašala 505 milijonov SIT. To je 
za 24,5 odstotkov manj kakor v letu 2003. Boljši rezultati so bili doseženi v izvozu. 
Količinska realizacija je v primerjavi z letom 2003 večja kar za 139 odstotkov, vrednostna pa 
za 111,1 odstotka (Letno poročilo družbe Pivka perutninarstvo za leto 2003, 2004).  
 
Prodaja kunčjega mesa poteka samo na domačem trgu. V letu 2004 so prenehali s proizvodnjo 
kunčjega mesa, ki so jo vseskozi zaznamovali vzrejni problemi. Vse količine, namenjene 
prodaji, so kupovali pri privatnih rejcih. Pri prodaji kunčjega mesa so bili doseženi slabši 
poslovni rezultati, ki so znašali 68 milijonov SIT, kar je 5,3 odstotke manj kot leta 2003. 
Prodaja kunčjega mesa predstavlja 1,4 odstotke prodaje mesa in izdelkov iz mesa. Poleg mesa 
piščancev, puranov in kuncev so v letu 2004 prodali še 253 ton mesa kokoši, petelinov, rac, 
gosi in hrane za živali. Na ta račun so vrednostno realizacijo povečali za dodatnih 64 
milijonov SIT.  
 
Izdelki iz mesa so najzanimivejši segment programa podjetja Pivka perutninarstvo, na 
katerem so in bodo po besedah prvega moža družbe gradili tudi v prihodnje. Celotna prodaja 
izdelkov iz mesa je v letu 2004 znašala 1,1 milijarde SIT, kar je 3,9 odstotkov manj kakor v 
letu 2003. Izdelki iz mesa predstavljajo 21,3 odstotke celotne prodaje mesa in izdelkov. 
Prodajo izdelkov iz mesa so na domačem trgu realizirali v letu 2004 v višini 883 milijonov 
SIT, kar je za 0,8 odstotkov več kakor v preteklem letu in 12,4 odstotke pod načrtovanimi 
prihodki. Količinsko so izdelki iz mesa v preteklosti predstavljali več kot polovico celotnega 
izvoza podjetja Pivka perutninarstvo, v letu 2004 samo še 31,3 odstotke. V letu 2004 je bil 
izvoz v primerjavi z letom 2003 manjši za 26,2 odstotka pri količinah in za 21,8 odstotkov pri 
vrednostih.  
 
V izdelkih iz mesa je všteta tudi prodaja konzerv. V letu 2004 so prodali za 137 milijonov SIT 
paštet, mesnih narezkov in ragujev, kar je za 26,1 odstotka več kot v letu 2003. Prodaja 
konzerv je predstavljala okrog 14 odstotkov celotne prodaje izdelkov iz mesa. S prodajo 
konzerv so na domačem trgu zaslužili 82,5 milijonov SIT, kar je približno 10 odstotkov manj 
kot v letu 2003. Količinska prodaja doma je bila za 6,1 odstotek nižja od predhodnega leta. 
Veliko več konzerv so prodali na tujih trgih in pri tem dosegli realizacijo v višini 54,6 
milijonov SIT. To je 3,1-krat več kot v letu 2003.  
 
Poleg prodaje mesa in mesnih izdelkov družba Pivka perutninarstvo prodaja še krmila in 
konzumna jajca. Prodajajo še valilna jajca, dan stare piščance težke pasme, dan stare jarkice, 
dan stare purane, lahke jarkice, vzrejne piščance, kokoši in peteline, purice in purane ter 
kunce. Skupna vrednostna prodaja ostalih proizvodov in storitev je v letu 2004 znašala 709,5 
milijonov SIT, kar je za okrog 72 milijonov SIT manj od predhodnega leta. Prodali so za 357 
milijonov SIT krme in za 145 milijonov SIT konzumnih jajc. S prodajo vseh ostalih 
proizvodov so iztržili še 80 milijonov SIT vrednostne realizacije. K ostali prodaji se šteje še 
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prodaja trgovskega blaga, storitev, materiala in ostalega v višini 128 milijonov SIT (Letno 
poročilo družbe Pivka perutninarstvo za leto 2003, 2004).  
 
 
4.2.4 Zaposleni v družbi Pivka perutninarstvo 
 
Ob koncu leta 2004 je družba Pivka perutninarstvo zaposlovala 394 delavcev, kar je 7,2 
odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Za določen čas je imelo sklenjeno 
delovno razmerje 34 delavcev, večinoma z osnovnošolsko izobrazbo. Potrebe po delavcih so 
pokrivali tudi z notranjimi rezervami, s prerazporeditvami med enotami oziroma med oddelki 
v posamezni enoti.  
 
V družbi Pivka perutninarstvo je izobrazbena struktura razmeroma nizka. Glede na 
izobrazbeno strukturo je v podjetju največ zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 47 
odstotkov. Dobrih 42 odstotkov ima srednješolsko izobrazbo, 11 odstotkov zaposlenih ima 
višješolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Po vseh enotah je povprečna starost dokaj 
visoka, ker se v zadnjih letih zelo malo zaposlovali. Posledica tega je veliko absentizma, 
stanje naj se tudi v naslednjih letih ne bi bistveno spremenilo (Letno poročilo družbe Pivka 
perutninarstvo za leto 2004).  
 
 
4.3 DRUŽBA PERUTNINA PTUJ 
 
Družba Perutnina Ptuj je mednarodna skupina podjetij, katere osnovni namen je priprava 
naravne, zdrave in okusne hrane. Začetki družbe Perutnina Ptuj segajo v leto 1905, ko se je na 
Ptuju odprla odkupna perutninarska postaja. Leta 1934 so se pojavile prve hladilnice, 
železnica je uvedla posebne vagone za prevoz perutnine in začel se je izvoz v Anglijo. Leta 
1945 so se osnovna sredstva takratnega podjetja nacionalizirala in postala lastniška pravica 
FLRJ (Federativne Ljudske Republike Jugoslavije). Leta 1947 je bilo z odločbo vlade LRS 
(Ljudske Republike Slovenije) ustanovljeno podjetje Perutnina Ptuj.  
 
Od leta 1950 do leta 1960 je Perutnina Ptuj vzpostavila gosjo farmo na Ptuju, podružnico v 
Murski Soboti, farme v Lendavi, Ljutomeru, Hrastovcu in posestvo v Račah. Leta 1962 sta 
začeli obratovati tovarna krmil in valilnica. Leta 1965 je začela Perutnina Ptuj s kooperacijsko 
vzrejo. Leto kasneje se je Perutnina Ptuj preimenovala v Meso-kombinat Perutnina Ptuj in se 
organizirala v sedem delovnih enot in skupne službe. Leta 1967 je z obratovanjem začela 
novozgrajena perutninska klavnica. Leta 1974 je Perutnina Ptuj proizvedla in poslala na trg 
prvo obarjeno piščančjo klobaso in jo poimenovala Poli. Leta 1979 je hladilnice zajel požar, v 
katerem so bile uničene vse razpoložljive hladilniške kapacitete. V letu 1984 je Perutnina Ptuj 
dosegla 11 milijonov dolarjev izvoza, kar je bilo za takratne razmere nadpovprečno veliko.  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

49 



Leta 1990 je bila odprta nova sodobna perutninarska klavnica. Ustanovljeno je bilo podjetje 
Yutaly kot oblika sovlaganja z italijanskim poslovnim partnerjem Marr. Dve leti kasneje je 
bila ustanovljena Perutninarska zadruga Ptuj in hčerinsko podjetje Perutnina Zagreb. Leta 
1997 se je Perutnina Ptuj v procesu lastninskega preoblikovanja iz družbenega podjetja 
preoblikovala v delniško družbo. Leta 1999 je družba Perutnina Ptuj zgradila najsodobnejšo 
valilnico v tem delu Evrope. Naložba je bila vredna 900 milijonov SIT. V letu 2000 je 
Perutnina Ptuj v Bosni in Hercegovini ustanovila podjetje Perutnina Ptuj Trn-Laktaši. 
Perutnina Ptuj je začela uresničevati vizijo rasti z dokapitalizacijo in odkupom večinskega 
lastniškega deleža v drugem največjem perutninarskem podjetju na Hrvaškem Pipo Čakovec.  
 
Leta 2001 je začela obratovati najsodobnejša tehnološka linija za obdelavo perutninskega 
mesa in izdelkov v Srednji Evropi, vredna 2,2 milijarde SIT. Perutnina Ptuj je v tem letu 
pridobila 18 odstotni lastniški delež družbe Jate Meso, s čimer je začela utrjevanje vodilnega 
perutninarskega podjetja v tem delu Evrope. Leto kasneje je bilo ustanovljeno lastno podjetje 
za distribucijo in prodajo izdelkov Perutnine Ptuj v Beogradu. Isto leto je Perutnina Ptuj 
pripojila družbo Jata meso in Kmetijski kombinat Ptuj in tako skoraj podvojila svoj obseg 
proizvodnje, utrdila vertikalno organiziranost in povečala diverzifikacijo svoje dejavnosti 
(Perutnina Ptuj-Zgodovina, 2005).  
 
Skupino Perutnina Ptuj je v letu 2004 sestavljalo devet odvisnih in povezanih družb v 
Sloveniji in državah, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije. Osnovni kapital družbe 
Perutnine Ptuj je v letu 2004 znašal 5,9 milijard SIT, prihodek od poslovanja je znašal 28,2 
milijardi SIT, konsolidirani prihodek od poslovanja Skupine Perutnina Ptuj je znašal 37,5 
milijarde SIT. Družbo Perutnina Ptuj sestavlja štiričlanska uprava, kateri člani so predsednik 
uprave Roman Glaser, članica uprave za trženje in nabavo Nada Kranjc, član uprave za 
upravljanje s človeškimi viri Dimče Stojčevski ter član uprave za ekonomiko in finance Tone 
Čeh (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004). 
 
 
4.3.1 Dejavnost družbe Perutnina Ptuj 
 
Dejavnost družbe Perutnina Ptuj lahko delimo na perutninsko in kmetijsko proizvodnjo. 
Glavno dejavnost družbe Perutnina Ptuj predstavlja perutninska proizvodnja. Preko cele 
proizvodne verige je družba v letu 2004 zagotavljala zahtevane količine mesa piščancev in 
puranov. Proizvodnjo v matičnih jatah je družba prilagajala potrebam po valilnih jajcih. Svoje 
rezultate so primerjali s podobnimi proizvajalci iste genetike v Evropi in ugotovili, da so po 
teh meritvah vodilni v Evropi. Pri proizvodnji dan starih piščancev-brojlerjev daje družba 
Perutnina Ptuj velik poudarek kakovosti vzrejenih brojlerjev.  
 
Mesni industriji Ptuj in Zalog, kjer poteka proizvodnja mesnih, klobasnih in ostalih izdelkov, 
sta se uspešno prilagajali zahtevam trga in izpolnjevali načrtovane količine izdelkov. Družba 
Perutnina Ptuj pri vseh blagovnih skupinah nenehno razvija izdelke in jih dopolnjuje, z 

__________________________________________________________________________________________ 
 

50 



namenom zagotavljanja višje kakovosti obstoječih izdelkov in prilagoditvi novim možnostim, 
ki jih ponuja. Tudi na področju proizvodnje krmil je družba dosegala proizvodne normative, 
ki si jih je zastavila. Vse tri delovne enote (Zagrebška, Draženci in Žalec) so skupaj 
proizvedle 159 tisoč ton krmil (Tabela 8) (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004). 
 
Tabela 8: Fizični obseg proizvodnje v Perutnini Ptuj v letu 2004 
 

VRSTA KOLIČINA 
Dan stari piščanci (kos)  21.316.000 
Valilna jajca (kos)  36.228.000 
Krmila (ton)  159.478 
Proizvedeno perutninsko meso – piščančje in kokošje (ton)  30.845 
Proizvedeno puranje meso (ton)  6.386 
Proizvedeni mesni izdelki za prodajo (ton)  15.679 

 
Vir: Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004.  
 
b) Kmetijska proizvodnja 
 
Kmetijska proizvodnja v Perutnini Ptuj je bila v letu 2004 močno pod vplivom neugodnih 
vremenskih razmer. Velika količina padavin je otežila spravilo koruze in setev ozimin, vendar 
je družba z izjemno angažiranostjo delavcev in strokovnega kadra kljub neugodnim pogojem 
uspela realizirati setveni načrt. Poslovni načrt je v prvi polovici leta 2004 predvidel 
prenehanje dejavnosti storitvenega pitanja govedi, vendar so spremenjene tržne razmere in 
interes partnerjev privedla do odločitve, da se pitališča v Pragerskem ponovno usposobijo. 
Istega leta je družba Perutnina Ptuj vstopila v program integrirane pridelave, zaradi česar so se 
stroški pridelave v povprečju povišali za 7,4 odstotke, realizirani so bili dodatni prihodki v 
višini 125 milijonov SIT. Na takšen način je družbi uspelo povečati prihodke v poljedelski 
proizvodnji in doseči dober finančni rezultat (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 
2004).  
 
 
4.3.2 Lastniška struktura družbe Perutnina Ptuj 
 
Družba ima razpisanih 5.912.500 navadnih delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT. Na 
bilančni presečni dan leta 2004 je imela družba v skladu lastnih delnic delnice v vrednosti 
210.544.248 SIT oziroma 60.347 lastnih delnic. Lastne delnice so v letu 2004 predstavljale 
1,02 odstotka osnovnega kapitala. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2004 je 
znašala 4.301 SIT. Lastniška struktura družbe Perutnina Ptuj v letu 2004 je bila naslednja 
(Slika 6): Perutninska zadruga Ptuj 23,52 odstotka, Kapitalska družba 9,64 odstotka, 
Pivovarna Laško 8,67 odstotka, Medaljon 5,32 odstotka, Probanka 4,50 odstotka, Agrokor 3,6 
odstotka, Banka Celje 3,06 odstotka, Zlata moneta I 2,93 odstotka, DBS 2,81 odstotka, Modra 
linija 2,75 odstotka ter ostali 33,25 odstotka.  
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Slika 6: Lastniška struktura družbe Perutnina Ptuj v letu 2004 
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Vir: Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004.  
 
 
4.3.3 Poslovanje družbe Perutnina Ptuj 
 
Leto 2004 je bilo z vidika trženja in nabave, po besedah članica uprave Nade Kranjc, najtežje 
v zadnjih petnajstih letih. Izredno visoki stroški obeh pomembnih surovin (koruze in soje) ter 
drugih žit so pomenili za Perutnino Ptuj približno 600 milijonov SIT višje materialne stroške 
od desetletnega povprečja. Omenjenih stroškov družba Perutnina Ptuj ni uspela prenesti v 
prodajne cene zaradi močne konkurence in prekomerne ponudbe tako na domačem kot tudi na 
tujih trgih (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2003, 2004).  
 
Z vstopom Slovenije v EU so prenehali veljati prostotrgovinski sporazumi z državami bivše 
Jugoslavije. Družbo Perutnino Ptuj je to posebej prizadelo na trgu Bosne in Hercegovine, kjer 
je zaradi ohranjanja trga in konkurenčnih cen zmanjšala izvozne cene za 20 do 25 odstotkov. 
Kljub temu so se maloprodajne cene klobas, zaradi visokih uvoznih dajatev, na tem trgu 
dvignile za 35 odstotkov. Take dajatve je prenesla samo blagovna znamka Poli, pa še tu se je 
tržni delež krčil. K temu je pripomogla tudi afera "Poli GMO", ki je prizadela prodajo in 
ugled blagovne znamke Poli ne samo na Hrvaškem, ampak tudi v Bosni in Hercegovini in 
vseh drugih državah, kjer se Poli trži. Prihodki Skupine Perutnina Ptuj so se v letu 2004 zaradi 
tega znižali za šest do sedem milijonov EUR, nižji pa je bil tudi dobiček (Letno poročilo 
družbe Perutnina Ptuj  za leto 2004). 
 
a) Prodaja osnovnega programa 
 
Ena izmed pomembnejših prioritet po vstopu v EU je bila ohranitev prodaje na domačem trgu. 
Najpomembnejša prioriteta trženja v letu 2004 je bila organizacija trženja na tujih trgih, kjer 
so zaradi vstopa Slovenije v EU pridobili možnosti za rast in razvoj prodaje. V Evropi so 
oblikovali štiri prodajna območja, pri tem so dali ključni poudarek trgu Avstrije, Nemčije, 
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Švice in Italije, kjer so potekale najpomembnejše aktivnosti za rast in razvoj prodaje na novih 
trgih.  
 
Na vseh novih trgih, kjer Perutnina Ptuj nastopa (Avstrija, Italija, Švica, Nemčija, Češka, 
Slovaška), je prva prioriteta prodaja klobas in pripravljenih izdelkov. S piščančjim in 
puranjim mesom je nastopala izključno na trgu Avstrije. Na tradicionalnih tujih trgih 
Perutnine Ptuj (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija) je ob kljub omenjenim 
težavam (GMO, visoke uvozne dajatve, itd.) uspešno razvijala prodajo, s tem da je bila 
ekonomika prodaje slabša, kot je bila v preteklosti. Več kot polovico prihodkov perutninarske 
dejavnosti predstavlja perutninsko meso, daleč največ prihodkov od prodaje (67 odstotkov) 
ustvarijo izdelki blagovne znamke PP (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004). 
 
b) Prodaja dopolnilnega programa 
 
Dopolnilni program družbe Perutnina Ptuj obsega naslednje skupine izdelkov: krmila, 
premiksi in kmetijski izdelki (semenska pšenica, semenska koruza, sladkorna pesa, oljna 
ogrščica, semenski ječmen in slama), perutninska mesna moka, repromateriali (dan stari 
piščanci, valilna in konzumna jajca). V prodaji dopolnilnega programa je bila skoraj polovica 
prihodkov (48,5 odstotkov) ustvarjenih s prodajo krmil in premiksov. V letu 2004 se je v 
primerjavi z letom 2003 povišala prodaja repromaterialov, krmil in premiksov ter krmil za 
prašiče; slednjega kar za 174 odstotkov (Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2004). 
 
 
4.3.4 Zaposleni v družbi Perutnina Ptuj 
 
Uspešnost Perutnine Ptuj je po besedah člana uprave Dimče Stojčevskega zasnovana na 
zaposlenih. Znanja sodelavcev, njihova pripadnost podjetju in predanost skupnim ciljem, ki jo 
pri svojem delu vsakodnevno izkazujejo, predstavljajo moč, ki je omogočila, da je Perutnina 
Ptuj postala vodilno podjetje znotraj svoje dejavnosti. Ustvarjalnost in inovacijski način 
vodenja sta dejavnika, ki v podjetju ustvarjata vzpodbudno okolje, ki je potrebno za razvoj 
kreativnosti sodelavcev. V letu 2004 so se v družbi intenzivno posvečali pridobivanju znanj. 
V ta namen je začela delovati PP šola, kot oblika sistematičnega pridobivanja funkcionalnih 
znanj in izobrazbenih prednosti. Natančne, pravočasne, zanimive in popolne informacije so 
osnova, da se zaposleni lahko ustrezno odzovejo na priložnosti, ki se pojavljajo na trgu, zato 
je informiranje v Perutnini Ptuj postavljeno v središče upravljanja s človeškimi viri.  
 
Iz izobrazbene strukture zaposlenih (Priloga 4) je jasno razvidno, da je Perutnina Ptuj 
proizvodno podjetje, zaradi česar je delež zaposlenih z nižjo izobrazbeno kvalifikacijo 
najvišji. Znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za obvladovanje na svojem delovnem mestu, 
redno posodabljajo. Sprotno izobraževanje je postalo stalnica delovnih mest. Teh je namreč v 
dinamični organizaciji, kakršna je Perutnina Ptuj, vse manj. V letu 2004 so izvedli preko 120 
oblik usposabljanja, od tega 78 zunanjih. Različnih usposabljanj se je udeležilo več kot 

__________________________________________________________________________________________ 
 

53 



polovica zaposlenih. Število zaposlenih v letu 2004 je bilo 2400 (Letno poročilo družbe 
Perutnina Ptuj za leto 2004).  
 
 
4.3.5 Vloga družbe Perutnina Ptuj v družbi Pivka perutninarstvo  
 
Družbi Pivka perutninarstvo in Perutnina Ptuj sta podjetji z dolgo tradicijo v proizvodnji in 
predelavi perutninskega mesa. Na področju Slovenije in širšem območju bivše Jugoslavije sta 
med največjimi podjetji v svoji panogi, vendar med njima obstaja pomembna razlika. Medtem 
ko se je družba Perutnina Ptuj prilagodila novim tržnim razmeram po razpadu skupnega 
jugoslovanskega trga in se razvila v moderno srednjeevropsko podjetje, je bila družba Pivka 
perutninarstvo v tem procesu zaradi svoje togosti in prevelike odvisnosti od jugoslovanskega 
trga ter neorientiranosti k predelavi mesa in novih izdelkov precej manj uspešna, zato se je 
razlika med družbama iz leta v leto povečevala (Penca, 2000, str. 95).  
 
V družbi Perutnina Ptuj so zagovorniki koncentracije slovenske perutninske industrije, zato so 
v sklopu priprav na poslovanje v še bolj konkurenčnih razmerah začeli s kapitalskim 
povezovanjem v svoji panogi (Vagaja, 1999, str. 26-28). Družba Perutnina Ptuj je septembra 
leta 1998 od pooblaščenih investicijskih služb kupila delnice družbe Pivka perutninarstvo in s 
tem nakupom pridobila 38,29 odstotni lastniški delež (Perutnina Ptuj kupila delež Pivke, 
1998).  
 
Družba Pivka perutninarstvo ni izpolnjevala pogojev, na podlagi katerih bi moralo prevzemno 
podjetje (družba Perutnina Ptuj) napovedati in izpeljati postopek prevzema, kot določa Zakon 
o prevzemih. Ker osnovni kapital družbe Pivka perutninarstvo ni dosegel meje 800 milijonov 
SIT, družbi Perutnina Ptuj ni bilo potrebno, za pridobitev več kot 25 odstotkov delnic družbe 
Pivka perutninarstvo, pridobiti dovoljenje Vlade Republike Slovenije, kot to določa 82. člen 
Zakona o prevzemih. Nakup 38,29 odstotkov delnic družbe Pivka perutninarstvo tudi glede na 
2. člen Zakona o prevzemih, ki opredeljuje vrednostne papirje in vrste družb, ki so predmet 
tega zakona, ne spada pod okrilje Zakona o prevzemih. Zato je družba Perutnina Ptuj 
poskušala z odkupom večinskega paketa delnic prevzeti družbo Pivka perutninarstvo. 
Nameravan sovražni prevzem ni uspel, ker so razpršeni notranji lastniki družbe Pivka 
perutninarstvo ustanovili družbo pooblaščenko in nanjo prenesli svoje delnice. Namen 
pobudnikov ustanovitve družbe pooblaščenke je bil koncentriranje lastništva družbe Pivka 
perutninarstvo in vzpostavitev čim boljših pogojev za pogajanje o morebitnem združevanju 
(Pečaver, 2000, str. 37).  
 
Družba Pivka perutninarstvo je istega leta obvestila Urad za varstvo konkurence, da bi družba 
Perutnini Ptuj s prevzemom kršila Zakon o varstvu konkurence (Za Perutnino Ptuj se 
pripravlja ovadba, 1998). Zato je republiški tržni inšpektor na predlog Urada za varstvo 
konkurence vložil ovadbo zoper družbo Perutnina Ptuj z obrazložitvijo, da družba Perutnina 
Ptuj ni obvestila Urada za varstvo konkurence o nameravanem nakupu deleža družbe Pivka 
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perutninarstvo in s tem kršila 12. člen Zakona o varstvu konkurence (Na predlog Urada za 
varstvo konkurence, 1998). Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je oktobra 1998 zavrglo 
ovadbo zoper družbe Perutnina Ptuj z obrazložitvijo, da družba Perutnina Ptuj ni imela 
namena za združitev z družbo Pivka perutninarstvo, saj je z nakupom delnic pridobila 
lastništvo le na osnovnem kapitalu družbe Pivka perutninarstvo in tako s samim prenosom 
delnic ni moglo priti do prenosa premoženja ene družbe na drugo (Ovadba Perutnine Ptuj 
zavržena, 1998).  
 
Sredi leta 1999, ko je bila v družbi Pivka perutninarstvo izvedena prisilna poravnava, je 
Banka Koper kot največja upnica pretvorila del dolga družbe Pivka perutninarstvo v 
kapitalski delež v podjetju, ki je znašal 26 odstotkov. Hkrati se je zavezala, da tega deleža ne 
bo prodala naslednja tri leta. Zato so bili leta 2002 v družbi Pivka perutninarstvo prepričani, 
da bo družba Perutnina Ptuj z nakupom delnic in statusom večinske lastnice preselila podjetje 
na Ptuj, kjer naj bi imeli veliko neizkoriščenih zmogljivosti, v Pivki pa naj bi se razvil 
alternativni program reje puranov, kuncev, gosi in ovac. Specializacija in racionalizacija 
proizvodnje bi pomenila ukinitev velikega števila delovnih mest, zadružniki bi se morali 
soočiti s spremenjenimi pogoji sodelovanja. Zavedati se moramo, da sta obe družbi močno 
povezani z okoljem, v katerem delujeta, zato bi lahko prevzem družbe Pivka perutninarstvo 
vplivalo na lokalno okolje in ljudi, ki so kakorkoli povezani s to družbo. Zato ni presenetljivo, 
da so se zadružniki in delavci ustrašili, da bo družba Perutnina Ptuj proizvodnjo prenesla 
drugam in družbo Pivka perutninarstvo morda zaprlo.  
 
V letu 2002 se je zaradi teh napovedi lokalna skupnost odločila, da na pogajanja povabi vse 
predstavnike okoliških lokalnih oblasti, ministrstev, gospodarstvenikov in medijev, s čimer bi 
poskušali rešiti podjetje pred sovražnim prevzemom. Poleg namigovanj o sovražnem 
prevzemu, naj bi se za odkup delnic Banke Koper zanimalo tudi neko italijansko podjetje. 
Kljub temu, da je bila lokalna skupnost in Zadruga Pivka vseskozi proti prevzemu s strani 
Perutnine Ptuj, so bili mnenja, da bi bila najslabša možna izbira, da bi delež Banke Koper 
pristal v italijanskih rokah. Zaradi tega so se s strani Zadruge Pivka začeli pogovori o odkupu 
deleža Banke Koper (Bodo pivške piščance preselili na Ptuj, 2002).  
 
Poudariti je treba, da je bila družba Pivka perutninarstvo leta 2002 življenjsko vezana na rejce 
iz Zadruge Pivka in je imela 67.500 kvadratnih metrov površin, na katerih se je na leto 
vzredilo 7.600 ton piščančjega mesa, 115.000 puranov in 95.000 nesnic. Ključni problem so 
bila čedalje nižja plačila rejcem, kar je povzročilo nezainteresiranost za nadaljnjo proizvodnjo 
in opuščanje reje. Prav tako lokalne oblasti niso bile zadovoljne s kmetijsko politiko takratne 
vlade, poleg tega so bili vzrejni objekti dotrajani in tehnološko zastareli, trgovina pa si je 
zaradi razdrobljenosti prodaje jemala prevelik delež. Zato so se začeli zavedati, da bodo 
morali kmalu poiskati novega strateškega partnerja (V Pivki zanikajo vse namige, 2002). 
Istega leta se je tudi v družbi Jata Emona porodila zamisel o strateškem povezovanju z družbo 
Pivka perutninarstvo in tako so se začela prva pogajanja med obema družbama.  
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5 OCENA IN ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA OBEH DRUŽB  
 
V nadaljevanju je predstavljena finančna ocena in analiza uspešnosti poslovanja družbe Jata 
Emona in družbe Pivka perutninarstvo. 
 
 
5.1 OCENA USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE JATA EMONA  
 
Leto 2004 je bilo za družbo Jata Emona precej težko leto. Večino leta so se soočali z rekordno 
visokimi cenami osnovnih surovin ter neugodnimi tržnimi razmerami na poslovnem področju 
perutnine. Zlasti slabe so bile razmere na izvoznih trgih perutninskega repromateriala v Bosni 
in na Hrvaškem. Lokalni proizvajalci so zaradi močnega uvoza evropskih tržnih viškov mesa 
zmanjševali proizvodnjo in nakupe repromateriala, zato so morali zaradi omejevanja škode 
sredi leta zmanjšati fizični obseg proizvodnje, namenjene tem trgom. Razmere na področju 
krmil so bile stabilne, čeprav se je obseg prodaje po prenehanju učinkov suše v drugi polovici 
leta nekoliko zmanjšal. Kljub težavam so uspeli doseči načrtovane rezultate na nosilnih 
programih krmil in jedilnih jajc. Zmanjšanje so zabeležili na programu perutninskega 
repromateriala. Prihodki iz poslovanja so v letu 2004 znašali 9,3 milijarde, dobiček je znašal 
160 milijonov, s čimer niso dosegli finančnih rezultatov, ki so jih načrtovali. Kljub razmeram, 
ki so močno prizadele živilska in predelovalna podjetja, so bili v letu 2004 med uspešnejšimi 
v panogi. 
 
Zaradi neugodnih gospodarskih razmer in zakonskih negotovosti v EU glede prireje jedilnih 
jajc v kletkah, so že v prvi tretjini leta 2004 bistveno zmanjšali obseg načrtovanih investicij na 
perutninskem poslovnem področju. Tako so v matični družbi izvedli le investicije na 
krmilnem poslovnem področju, kjer so izvedli prvo fazo modernizacije mešalnice Škofja 
Loka. V okviru skupine so dokončali usposobitev farm hčerinske družbe Jata Vrbovsko in 
izvedli nekaj manjših modernizacij opreme v ostalih hčerinskih družbah.  
 
Plani za leto 2005 so predvideli izboljševanje poslovnih funkcij na nivoju matične družbe in 
skupine ter določitev jasnejše strateške vloge odvisnim družbam, zlasti pri obvladovanju trga. 
Prioritetna cilja sta bila zadržanje doseženih tržnih deležev na slovenskem trgu in rast na 
izvoznih trgih, zlasti na področju jajčnih proizvodov in krmil. Zaradi omejenih možnosti rasti 
na nosilnih programih družbe z nadaljnjimi prevzemi, naj bi nadaljevali z rastjo in vertikalnim 
povezovanjem ter vstopom na nove trge. 
 
 
5.2 OCENA USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE PIVKA PERUTNINARSTVO  
 
Z vstopom Slovenije v EU so se pokazale določene spremembe, ki so negativno vplivale na 
poslovanje družbe Pivka perutninarstvo. Predvsem je bila celotna dejavnost perutninarstva 
soočena z naraščajočim pritiskom konkurence, saj je z razširitvijo EU prišlo do večje 
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konkurence med novimi državami pristopnicami, ki imajo veliko in poceni proizvodnjo 
perutninskega mesa, kar povzroča tudi nižanje prodajnih cen. Ne glede na močnejšo 
konkurenco so v družbi Pivka perutninarstvo načrtovali porast prodaje mesa in izdelkov iz 
mesa na domačem in tujih trgih. Velike možnosti prodaje se kažejo na srbskem in 
italijanskem trgu. Še vedno lahko pričakujemo padec prodajnih cen piščančjega in puranjega 
mesa na domačem trgu.  
 
Po drugi strani je bilo poslovanje družbe Pivka perutninarstvo zelo težavno tudi zaradi 
izjemno visokih cen koruze in soje. V letu 2004 so tako dosegli 5,5 milijard SIT prihodkov iz 
poslovanja, kar je 0,7 odstotkov manj kot v letu 2003. Poslovni odhodki so v letu 2004 znašali 
5,7 milijarde SIT oziroma 3,8 odstotkov več kot v predhodnem letu. Čista izguba 
obračunskega obdobja je znašala 378 milijonov SIT.  
 
Prednosti pred ostalo konkurenco ima družba Pivka perutninarstvo predvsem v kakovosti 
piščančjega, puranjega in kunčjega mesa, poleg tega ima znanje in sodobno tehnološko 
opremljenost (enota Meso). V tržnem segmentu, v katerem se družba nahaja, so pomembne 
poleg kakovosti tudi cena in prepoznavnost izdelkov, zato morajo spremljati potrebe in želje 
potrošnikov ter v čim večji meri te želje tudi uskladiti s proizvodnjo. Poseben izziv 
predstavlja družbi Pivka perutninarstvo povezovanje z družbo Jata Emona, ki ima njihovemu 
programu komplementaren proizvodji program, s čimer naj bi dolgoročno dosegli prihranki 
(predvsem v primarni proizvodnji) in sinergijske učinke v poslovanju družb.  
 
 
5.3 FINANČNA STRUKTURA OBEH DRUŽB 
 
Za oceno finančne strukture družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo bomo v tem 
poglavju analizirali finančna poročila obeh podjetij, to je bilanco stanja in izkaz poslovnega 
izida (Priloga 5, 6, 7 in 8). Podali bomo analizo s finančnimi kazalci, ki jih bomo primerjali z 
izračunanimi povprečnimi kazalniki v panogi živilsko-predelovalne industrije (oddelek DA; 
pododdelek DA 15 - Proizvodnja hrane, pijač in krmil). Analizo s kazalci bomo izvedli s 
kazalci dobičkonosnosti, kazalci strukture financiranja, kazalci stanja investiranja, kazalci 
plačilne sposobnosti, kazalci obračanja in kazalci gospodarnosti. Kazalce bomo primerjali 
tudi med različnimi časovnimi obdobji, to je v obdobju od leta 2002 do leta 2004. 
 
 
5.3.1 Kazalci dobičkonosnosti 
 
Pri kazalcih dobičkonosnosti opazujemo dobičkonosnost oziroma rentabilnost sredstev ali 
kapitala. Ti kazalci so pomembni za lastnike oziroma investitorje, ki jih zanima, ali podjetje 
ustvarja dobiček na dolgi rok in kako velik je ta dobiček (Osteryoung, Newman, Davies, 
1997, str. 70-73). Kazalci dobičkonosnosti so prikazani v Tabeli 9 in so dobičkonosnost 
sredstev, dobičkonosnost kapitala in ter dobičkonosnost prihodkov.  
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Tabela 9: Kazalci dobičkonosnosti družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za 
obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci dobičkonosnosti 

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

1. Dobičkonosnost sredstev  
v % (čisti dobiček poslovnega 
leta / povprečna sredstva) 

1,02 0,00 0,013 1,03 0,15 0,01 1,02 0,00 (0,009)

Ocena: Dobičkonosnost sredstev v družbi Jata Emona je višja od povprečja panoge in je 
približno enaka od leta 2002 do leta 2004. Družba Pivka perutninarstvo v letu 2004 nima 
dobička.  
2. Dobičkonosnost lastniškega 
kapitala v % (čisti dobiček 
poslovnega leta / povprečni 
kapital (brez čistega 
poslovnega izida proučevanega 
leta)) 

1,04 0,00 0,021 1,05 0,24 0,015 1,02 0,00 (0,015)

Ocena: Dobičkonosnost lastniškega kapitala v družbi Jata Emona rahlo pada, ampak je kljub 
temu večja od povprečja panoge. Ob upoštevanju zadolženosti družbe, ki je nižja od 
povprečja panoge, ima družba višjo dobičkonosnost lastniškega kapitala ob nižjem 
finančnem tveganju v primerjavi s panogo. Donosnost kapitala bi bila absolutno lahko višja. 
Dobičkonosnost lastniškega kapitala v družbi Pivka perutninarstvo pada, vendar je bila v 
letu 2003 vseeno večja od povprečja panoge. Ob upoštevanju zadolženosti družbe, ki je 
večja od povprečja panoge, ima družba manjšo dobičkonosnost lastniškega kapitala ob 
višjem finančnem tveganju v primerjavi s panogo.  

3. Dobičkonosnost prihodkov 
v % (čisti dobiček poslovnega 
leta / prihodki iz poslovanja)  

12,99 0,00 0,025 13,55 0,20 0,032 12,69 0,00 0,005

Ocena: Kazalec dobičkonosnost prihodkov v družbi Jata Emona se je leta 2004 v primerjavi 
z letom 2003 zmanjšal. Kljub temu je še vedno veliko višji od povprečja v panogi. Tudi ta 
kazalec prispeva k nadpovprečni rentabilnosti lastniškega kapitala družbe. Kazalec 
dobičkonosnost prihodkov v družbi Pivka perutninarstvo se je v primerjavi z letom 2003 
zmanjšal in je manjši od povprečja v panogi. Tudi ta kazalec prispeva k nadpovprečni 
nerentabilnosti lastniškega kapitala družbe.  

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d., **P … Pivka perutninarstvo d.d., ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
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5.3.2 Kazalci strukture financiranja 
 
Kazalci strukture financiranja (Tabela 10) so usmerjeni v analizo načina financiranja podjetja, 
kjer nas zanima višina dolgov oziroma kapitala v strukturi vseh virov financiranja. Kazalci 
predstavljajo osnovo za analizo kapitala v strukturi podjetja. Kazalci strukture financiranja 
merijo obseg dolga podjetja kot vira financiranja celotne dejavnosti podjetja. Prav tako so ti 
kazalci zelo pomembni za posojilodajalce podjetja, ker jim kažejo tveganost glede vračila 
glavnice in obresti (Osteryoung, Newman, Davies, 1997, str. 67-70). Kazalci strukture 
financiranja so delež kapitala v financiranju, delež dolgov v financiranju, delež časovnih 
razmejitev v financiranju, delež trajnega in dolgoročnega financiranja, delež kratkoročnega 
financiranja ter kazalec finančnega vzvoda.  
 
Tabela 10: Kazalci strukture financiranja družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo 
za obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci strukture financiranja  

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

1. Delež kapitala v 
financiranju v % (kapital / 
obveznosti do virov sredstev)  

81,52 62,78 62,30 70,73 61,14 61,50 74,87 56,02 58,80

Ocena: Družba Jata Emona ima ta kazalec sorazmerno visok (tudi v primerjavi s 
povprečjem v panogi), kar pomeni, da ima družba malo dolgov in da je večina sredstev 
financirana s kapitalom družbe. Družba Pivka perutninarstvo ima ta kazalec enak v 
primerjavi s povprečjem v panogi. Precejšen del sredstev je financiran z zunanjimi viri 
financiranja, kar pomeni da ima družba znatne dolgove. 
2. Delež dolgov v financiranju 
v % (dolgovi / obveznosti do 
virov sredstev) 

13,71 36,44 35,10 25,27 36,62 37,30 21,14 41,14 38,90

Ocena: Delež dolgov v financiranju družbe Jata Emona nekoliko narašča, vendar v letu 
2004 dosega komaj dobrih 20 odstotkov, kar je skoraj za polovico manj od povprečja 
panoge (38,90). Delež dolgov v financiranju družbe Pivka perutninarstvo narašča in je v letu 
2004 presegel povprečje panoge. 

3. Delež časovnih razmejitev 
v financiranju v %  
(dolgoročne rezervacije + 
PČR*** / obveznosti do virov 
sredstev) 

4,77 0,78 2,60 4,00 2,24 1,20 3,99 2,84 2,30

Ocena: Delež PČR*** družbe Jata Emona nekoliko pada in je v letu 2004 skoraj enkrat 
večji od povprečja panoge (2,30). Delež PČR*** družbe Pivka perutninarstvo narašča in je v 
letu 2004 presegel kazalnik povprečja panoge za dobrih 0,5 odstotka. 
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Nadaljevanje tabele 10: Kazalci strukture financiranja družbe Jata Emona in družbe Pivka 
perutninarstvo za obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci strukture financiranja  

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

4. Delež trajnega in 
dolgoročnega financiranja v 
% (kapital + dolgoročne 
rezervacije + dolgoročni dolg / 
obveznosti do virov sredstev) 

82,26 78,37 71,57 75,18 78,63 70,70 79,28 69,83 71,39

Ocena: Družba Jata Emona ima ta kazalec nekoliko višji, kot je v primerjavi s povprečjem v 
panogi, in kaže na to, da je varnost poslovanja v družbi dobra. Družba Pivka perutninarstvo 
ima ta kazalec nekoliko nižji v primerjavi s povprečjem v panogi. Kazalec se je v letu 2004 
močno zmanjšal in kaže na to, da je varnost poslovanja v podjetju vprašljiva. 

5. Delež kratkoročnega 
financiranja v % (PČR*** + 
kratkoročni dolg / obveznosti 
do virov sredstev) 

13,74 21,63 28,43 24,82 21,37 29,30 20,72 30,17 28,61

Ocena: Družba Jata Emona ima tudi ta kazalec nekoliko nižji, kot je v primerjavi s 
povprečjem v panogi. Družba nima previsokega kazalca, tako da ni podkapitalizirana. 
Družba Pivka perutninarstvo ima tudi ta kazalec predvsem v letu 2004 višji, tudi v 
primerjavi s povprečjem v panogi. Družba ima ta kazalec precej visok tako da je družba 
lahko podkapitalizirana. 

6. Kazalec finančnega vzvoda 
v % (dolgovi / kapital) 

16,82 58,06 55,05 25,27 59,90 59,18 21,14 73,45 65,22

Ocena: Kazalec finančnega vzvoda v družbi Jata Emona je v letu 2004 nekoliko padel, iz 
česar lahko sklepamo, da se je zadolženost družbe nekoliko zmanjšala. Kazalec je kar tri-
krat manjši od povprečja v panogi (65,22). Kazalec finančnega vzvoda družbi Pivka 
perutninarstvo je v letu 2004 zelo narasel, iz česar lahko sklepamo, da se je zadolžitev 
družbe precej povečala. Kazalec je precej višji tudi od povprečja v panogi. 

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d. 
  **P … Pivka perutninarstvo d.d. 
  ***PČR … pasivne časovne razmejitve 

 ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
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5.3.3 Kazalci stanja investiranja podjetja 
 
S kazalci stanja investiranja (Tabela 11) analiziramo strukturo sredstev v podjetju. Kazalcem 
stanja investiranja lahko dodamo še podrobnejšo strukturo stalnih oziroma gibljivih sredstev 
(deleži zalog, terjatev, denarnih sredstev med gibljivimi sredstvi). Pri analizi kazalcev stanja 
investiranja se je potrebno zavedati, da se lahko vrednosti posameznih kazalcev po panogah 
lahko zelo razlikujejo (Hočevar, Igličar, Zaman, 2002, str. 393-395). Kazalci stanja 
investiranja podjetja so delež stalnih sredstev in delež gibljivih sredstev.  
 
Tabela 11: Kazalci stanja investiranja družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za 
obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci stanja investiranja  

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

1. Delež stalnih sredstev v % 
(stalna sredstva / sredstva) 

63,13 76,39 63,90 61,37 76,88 64,20 61,04 76,12 66,10

Ocena: Zmanjšanje kazalca družbe Jata Emona pomeni, da se je poslovanje družbe povečalo 
oziroma so se povečala gibljiva sredstva, kar ima lahko pozitivne posledice na obračanje 
sredstev. Delež stalnih sredstev v družbi Pivka perutninarstvo je skozi obravnavano obdobje 
zelo izenačen in je višji od povprečja v panogi. Takšna konstantna vrednost lahko kaže, da v 
podjetju ni prišlo do večje poslovne dejavnosti. 

2. Delež gibljivih sredstev v 
% (gibljiva sredstva / sredstva) 

36,87 23,61 36,10 38,63 23,12 35,80 38,96 23,88 33,90

Ocena: Povečana vrednost kazalca družbe Jata Emona, predvsem v letu 2003, pomeni 
izboljšanje poslovanja. Kazalec družbe je tudi nekoliko večji od povprečja v panogi (33,80). 
Enaka vrednost kazalca v družbi Pivka perutninarstvo kaže na to, da je bilo poslovanje 
vseskozi približno enako. Kazalec družbe je precej manjši od povprečja v panogi. 

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d., **P … Pivka perutninarstvo d.d.,  ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
 
 
5.3.4 Kazalci plačilne sposobnosti 
 
Kazalci plačilne sposobnosti (Tabela 12), imenovani tudi kazalci vodoravnega finančnega 
ustroja, pomagajo analizirati, v kolikšni meri je podjetje zmožno poravnavati zapadle 
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obveznosti. Poznamo kratkoročni koeficient in pospešeni koeficient. Pri teh dveh kazalcih so 
priporočila kolikšna naj bo vrednost teh dveh kazalcev, različna. Za kratkoročni koeficient 
velja priporočilo, da je višji od 2, za pospešeni koeficient pa velja priporočilo, da je višji od 1 
(Osteryoung, Newman, Davies, 1997, str. 63, str. 130).  
 
Pri kazalcih plačilne sposobnosti primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi 
postavkami obveznosti do virov sredstev. Kazalci so zanimivi za posojilodajalce, ker 
pomagajo oceniti kreditno sposobnost podjetja. Poleg vrednosti kazalcev kratkoročne plačilne 
sposobnosti moramo upoštevati tudi likvidnost in cenovno stabilnost upoštevanih sredstev 
(Osteryoung, Newman, Davies, 1997, str. 62-63). K tem kazalcem štejemo tudi kazalec 
trajnega in dolgoročnega financiranja stalnih sredstev. Vsi ti kazalci imajo tudi slabost, to je 
da se izračunavajo na podlagi statističnih podatkov oziroma izražajo plačilne sposobnosti na 
določen trenutek. Plačilna sposobnost pa je dinamično opredeljena kategorija (Hočevar, 
Igličar, Zaman, 2002, str. 396-399). 
 
Tabela 12: Kazalci plačilne sposobnosti družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za 
obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci plačilne sposobnosti 

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 
1. Trajno in dolgoročno 
financiranje stalnih sredstev 
(kapital + dolgoročni dolgovi + 
dolgoročne rezervacije / stalna 
sredstva) 

1,37 1,03 0,94 1,02 0,93 1,30 0,92 1,22 0,92

Ocena: Iz primerjave kazalcev v letih 2003 in 2004 vidimo, da se je trajno in dolgoročno 
financiranje v družbi Jata Emona povečalo, tako da so bili trajni in dolgoročni viri za 1,30-
krat večji od stalnih sredstev. Iz primerjave kazalcev družbe Pivka perutninarstvo v letih 
2003 in 2004 vidimo, da se je trajno in dolgoročno financiranje zmanjšalo in je bilo enako 
povprečju v panogi. 

2. Kratkoročni koeficient 
(gibljiva sredstva / kratkoročne 
obveznosti) 

2,69 1,08 1,26 1,56 1,07 1,21 1,88 0,78 1,18

Ocena: Družba Jata Emona razpolaga z zadostnimi sredstvi za poravnavo zapadlih 
obveznosti. Kratkoročni koeficient je višji od povprečja v panogi (1,18) in je blizu 
priporočljivemu. Družba Pivka perutninarstvo ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za 
poravnavo zapadlih obveznosti. Kratkoročni koeficient je manjši od povprečja v panogi in je 
zelo pod priporočljivim. 
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Nadaljevanje tabele 12: Kazalci plačilne sposobnosti družbe Jata Emona in družbe Pivka 
perutninarstvo za obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci plačilne sposobnosti 

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 
3. Pospešeni koeficient  
(denarna sredstva + 
kratkoročne terjatve + 
kratkoročne finančne naložbe / 
kratkoročne obveznosti)  

1,52 0,69 0,84 0,96 0,59 0,82 1,23 0,37 0,77

Ocena: Družba Jata Emona ima zadosti sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti. Prisoten 
je trend rasti hitrega koeficienta, ki je nad 1 oziroma blizu 1 (v letu 2003), kar pomeni 
povečevanje učinkovitosti in zniževanje stroškov financiranja kratkoročnih sredstev. 
Vrednost koeficienta je višja od povprečja panoge (0,77). Družba Pivka perutninarstvo nima 
zadosti sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti. Prisoten je trend padanja hitrega 
koeficienta, ki je močno pod 1, kar pomeni zmanjšanje učinkovitosti in povečanje stroškov 
financiranja kratkoročnih sredstev. Vrednost koeficienta je nižja tudi od povprečja panoge. 

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d. 
  **P … Pivka perutninarstvo d.d. 

 ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
 
 
5.3.5 Kazalci obračanja  
 
Kazalci obračanja (Tabela 13) pomagajo analizirati učinkovitost ravnanja podjetja s svojimi 
sredstvi. Pri teh kazalcih je predvsem pomembna hitrost obračanja posameznih vrst sredstev. 
Skozi te kazalnike se odraža sposobnost managementa, kako učinkovito posluje s sredstvi, 
zato so ti kazalci pomembni tako za lastnike in posojilodajalce kot za management podjetja. 
Če je obračanje sredstev hitrejše, ima podjetje manj vezanih sredstev (Osteryoung, Newman, 
Davies, 1997, str. 63-67).  
 
Kazalci obračanja so koeficient obračanja terjatev do kupcev, dnevi vezave terjatev do 
kupcev, koeficient obračanja zalog, dnevi vezave zalog, koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev, dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev, koeficient obračanja sredstev.  
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Tabela 13: Kazalci obračanja družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za obdobje 
od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci obračanja 

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

1. Koeficient obračanja 
terjatev do kupcev (prihodki 
od prodaje / povprečno stanje 
terjatve do kupcev) 

6,17 5,03 5,22 6,20 5,89 5,10 5,89 6,41 5,59

Ocena: Hitrost obračanja terjatev do kupcev v družbi Jata Emona počasi pada. Družba še 
vedno bolj aktivno ravna s terjatvami do kupcev od povprečja panoge in uporablja terjatve 
do kupcev za ustvarjanje prihodkov bolj učinkovito od panoge (5,59). Trend kaže na politiko 
družbe, ki zvišuje terjatve do kupcev. Takšna kreditna politika lahko vpliva na povečanje 
prodaje družbe. Hitrost obračanja terjatev do kupcev v družbi Pivka perutninarstvo narašča. 
Družba bolje ravna s terjatvami do kupcev od povprečja panoge in uporablja terjatve do 
kupcev za ustvarjanje prihodkov bolj učinkovito od panoge. Trend kaže na zviševanje 
terjatev do kupcev. Takšna kreditna politika lahko tudi lajša prodajne težave družbe. 

59,16 72,57 69,90 58,87
2. Dnevi vezave terjatev do 
kupcev (365 / koeficient 
obračanja terjatev do kupcev) 

62,00 71,52 61,39 56,95 65,34

Ocena: Iz izračuna koeficienta je razvidno, da družba Jata Emona v povprečju kreditira 
kupce dobrih 61 dni (povprečje panoge je dobrih 65 dni). Iz izračuna koeficienta družbe 
Pivka perutninarstvo je razvidno, da družba v povprečju kreditira kupce 57 dni. 

3. Koeficient obračanja zalog 
(stroški prodanih proizvodov / 
povprečne zaloge) 

7,37 6,57 7,07 8,25 7,81 7,00 8,87 6,65 7,77

Ocena: Koeficient obračanja zalog družbe Jata Emona narašča. To kaže na dobro poslovanje 
z zalogami in na denarna sredstva. Koeficient je višji tudi od povprečja panoge (7,77), kar 
kaže na večjo ekonomičnost ravnanja z zalogami družbe od panoge. Koeficient obračanja 
zalog družbe Pivka perutninarstvo je v primerjavi z letom 2003 padel. To kaže na slabše 
poslovanje z zalogami in posledično na denarna sredstva. Koeficient je nižji tudi od 
povprečja panoge, kar kaže na manjšanje ekonomičnosti ravnanja z zalogami družbe od 
panoge. 

4. Dnevi vezave zalog  
(365 / koeficient obračanja 
zalog) 

49,54 55,59 51,60 44,25 46,73 52,15 41,15 54,88 46,96

Ocena: Stanje družbe Jata Emona je boljše od povprečja panoge (46,96). Ravnanje z 
zalogami je učinkovito in družba mora nadaljevati s takšnim ravnanjem z zalogami. Stanje 
družbe Pivka perutninarstvo je slabše od povprečja panoge. Ravnanje z zalogami je manj 
učinkovito, predvsem v letu 2004 in družba mora prenehati s takšnim ravnanjem z zalogami.
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Nadaljevanje tabele 13: Kazalci obračanja družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo 
za obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci obračanja 

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

5. Koeficient obračanja 
obveznosti do dobaviteljev 
(odhodki poslovanja / 
povprečne kratkoročne in 
dolgoročne obveznosti do 
dobaviteljev) 

8,41 2,04 2,54 6,16 2,01 2,33 5,30 1,93 2,40

Ocena: Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev se v družbi Jata Emona znižuje. 
Prav tako je ta koeficient kar nekajkrat večji od povprečja panoge. Koeficient obračanja 
obveznosti do dobaviteljev družbe Pivka perutninarstvo se znižuje, kar je v tem primeru 
slabo. Ta koeficient je manjši od povprečja v panogi. 

6. Dnevi vezave obveznosti do 
dobaviteljev  
(365 / koeficient obračanja 
obveznosti do dobaviteljev) 

43,42 178,89 143,63 59,25 181,45 156,34 68,82 188,96 152,26

Ocena: V panogi so dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev precej daljši kot v družbi Jata 
Emona, kjer pa tudi naraščajo. V družbi bi morali paziti, da nebi bili ti intervali predolgi. V 
družbi Pivka perutninarstvo so dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev daljši kot v panogi. 
V družbi bi morali ukrepati in intervale zelo zmanjšati. 

7. Koeficient obračanja 
sredstev 
(prihodki iz poslovanja / 
povprečna sredstva) 

1,18 1,04 0,89 1,27 0,97 0,85 1,26 0,95 0,90

Ocena: Koeficient obračanja sredstev v družbi Jata Emona se malo povečuje oziroma ostaja 
enak, kar je dobro. Prav tako je večji od povprečja panoge (0,90). Kljub temu bi bilo 
potrebno znižati število dni terjatve do kupcev in ohraniti število dni vezave obveznosti do 
dobaviteljev. Koeficient obračanja sredstev se v družbi Pivka perutninarstvo znižuje in je 
večji od povprečja panoge. Kljub temu bi bilo potrebno znižati število dni obveznosti do 
dobaviteljev in dneve vezave zalog. 

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d. 
  **P … Pivka perutninarstvo d.d. 

 ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
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5.3.6 Kazalci gospodarnosti 
 
Kazalci gospodarnosti (Tabela 14) kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na 
razmerje med prihodki in odhodki. Podjetje oziroma družba posluje gospodarno v primeru ko 
so prihodki večji od odhodkov. Čim večji so prihodki v primerjavi z odhodki, tem večja je 
gospodarnost (Hočevar, Igličar, Zaman, 2002, str. 402, 403).  
 
Tabela 14: Kazalci gospodarnosti družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za 
obdobje od leta 2002 do leta 2004 
 

Leto 
2002 2003 2004 Kazalci gospodarnosti  

JE* P** DAº JE* P** DAº JE* P** DAº 

1. Celotna gospodarnost  
(prihodki / odhodki) 

1,04 1,02 1,02 1,05 1,00 1,02 1,02 0,94 0,99

Ocena: Pozitiven kazalec kaže na to, da je družba Jata Emona poslovala z dobičkom. V letu 
2004 panoga v povprečju dosega izgubo, saj je vrednost kazalca 0,99. Vrednost kazalca, 
manjša od 1, kaže na to, da družba Pivka perutninarstvo, gledano v celoti, dosega izgubo. V 
letu 2004 je kazalec nekoliko nižji tudi od povprečja v panogi. 

2. Gospodarnost poslovanja  
(poslovni prihodki / poslovni 
odhodki) 

1,02 1,02 1,03 1,03 1,01 1,03 1,02 0,97 1,01

Ocena: Kazalec kaže na učinkovitost poslovanja družbe Jata Emona. Družba ohranja enak 
kazalec, ki je enak tudi povprečju v panogi. Poslovni prihodki so skoraj enaki poslovnim 
odhodkom. Kazalec gospodarnosti poslovanja družbe Pivka perutninarstvo kaže na 
neučinkovitost poslovanja družbe predvsem v letu 2004. Družba ima vrednost kazalca nižjo 
od povprečja v panogi. Poslovni prihodki so manjši od poslovnih odhodkov. 

 

OPOMBA: *JE … Jata Emona d.d. 
  **P … Pivka perutninarstvo d.d. 

 ºDA … oddelek DA 15 (proizvodnja hrane, pijač in krmil) 

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Bilanca stanja za 
družbo Jata Emona d.d., za leta 2002-2004, Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka 
perutninarstvo d.d., za leta 2001-2004, Bilanca stanja za družbo Pivka perutninarstvo d.d., za 
leta 2001-2004, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
2001-2004, FI-PO. 
 
Zbirne ocene finančne strukture družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo so podane 
v Tabeli 15 in temeljijo na vseh izdelanih in prikazanih kazalcih financiranja. Iz kazalcev in 
dobljene ocene je razvidno, da družba Jata Emona razpolaga z zadostnimi sredstvi za 
poravnavo zapadlih obveznosti. Prav tako ima družba malo dolgov in je večina sredstev 
financirana s kapitalom družbe. Ob upoštevanju zadolženosti družbe, ki je nižja od povprečja 

__________________________________________________________________________________________ 
 

66 



panoge, ima družba višjo dobičkonosnost lastniškega kapitala ob nižjem finančnem tveganju 
v primerjavi s panogo. Kazalec finančnega vzvoda je kar tri-krat manjši od povprečja v 
panogi. Hitrost obračanja terjatev do kupcev počasi pada.  
 
Tabela 15: Ocena finančne strukture družbe Jata Emona 
 

OCENA 
JATA EMONA PIVKA PERUTNINARSTVO KAZALEC 

I* II* III* IV* V* I* II* III* IV* V* 
Kazalci dobičkonosnosti           
dobičkonosnost sredstev   X   X     
dobičkonosnost lastniškega kapitala   X   X     
dobičkonosnost prihodkov   X   X     
Kazalci strukture financiranja           
delež kapitala v financiranju     X   X    
delež dolgov v financiranju     X   X    
delež časovnih razmejitev v financiranju    X   X    
delež trajnega in dolgoročnega financiranja    X   X    
delež kratkoročnega financiranja    X   X    
kazlec finančnega vzvoda   X    X    
Kazalci stanja investiranja           
delež stalnih sredstev    X   X    
delež gibljivih sredstev    X   X    
Kazalci plačilne sposobnosti            
trajno in dolgoročno financiranje stalnih sredstev    X   X    
kratkoročni koeficient     X  X     
pospešeni koeficient    X  X     
Kazalci obračanja           
koeficient obračanja terjatev do kupcev   X     X   
dnevi vezave terjatev do kupcev   X     X   
koeficient obračanja zalog    X   X    
dnevi vezave zalog    X   X    
koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev   X   X     
dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev   X   X     
koeficient obračanja sredstev   X     X   
Kazalci gospodarnosti           
celotna gospodarnost     X  X     
gospodarnost poslovanja    X  X     

  9 14  7 13 3   
Skupna ocena: 

DOBRO SLABO 
 

OPOMBA:  
*I… ZELO SLABO 
  II … SLABO 
  III … SREDNJE 
  IV … DOBRO 
  V … ZELO DOBRO 

 
Vir: Lastna ocena.  
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Družba Jata Emona še vedno bolj aktivno ravna s terjatvami do kupcev od povprečja panoge 
in uporablja terjatve do kupcev za ustvarjanje prihodkov bolj učinkovito od panoge. 
Koeficient obračanja zalog družbe narašča, kar kaže na učinkovito ravnanje z zalogami. V 
panogi so dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev precej daljši kot v družbi, kjer pa tudi 
naraščajo. V družbi bi morali paziti, da ne bodo ti intervali predolgi. Koeficient obračanja 
sredstev se malo povečuje oziroma ostaja enak, kar je dobro. Kljub temu bi bilo potrebno 
znižati število dni terjatev do kupcev in ohraniti število dni vezave obveznosti do 
dobaviteljev. Pozitiven kazalec celotne gospodarnosti kaže na to, da je družba poslovala z 
dobičkom. Poslovni prihodki so skoraj enaki poslovnim odhodkom. Iz dobljenih kazalcev in 
ocene je razvidno, da družba kljub težkim razmeram v panogi posluje dobro.  
 
Kazalci in dobljene ocene družbe Pivka perutninarstvo kažejo na to, da družba ne razpolaga z 
zadostnimi sredstvi za poravnavo zapadlih obveznosti. Prav tako ima družba veliko dolgov, 
ob upoštevanju zadolženosti družbe, ki je višja od povprečja panoge. Hitrost obračanja 
terjatev do kupcev narašča. Družba Pivka perutninarstvo bolje ravna s terjatvami do kupcev 
od povprečja panoge. Takšna politika družbe lahko tudi lajša prodajne težave družbe. 
Koeficient obračanja zalog družbe narašča, kar kaže na učinkovito ravnanje z zalogami, 
vendar je ta koeficient, v primerjavi z letom 2003, padel. To kaže na slabše poslovanje z 
zalogami in posledično na denarna sredstva. V panogi so dnevi vezave obveznosti do 
dobaviteljev precej krajši kot v družbi, zato obstaja nevarnost odpovedi poslovanja oziroma 
dobav s strani dobaviteljev.  
 
Koeficient obračanja sredstev v družbi Pivka perutninarstvo se znižuje in je večji od 
povprečja panoge. Kljub temu bi bilo nujno potrebno znižati število dni obveznosti do 
dobaviteljev in dneve vezave zalog. Kazalec celotne gospodarnosti kaže na to, da je družba 
Pivka perutninarstvo poslovala z izgubo. Poslovni prihodki družbe so manjši od poslovnih 
odhodkov. Iz dobljenih kazalcev in ocene je razvidno, da družba Pivka perutninarstvo posluje 
slabo.  
 
 
5.4 ANALIZA POSLOVANJA 
 
Z ustrezno analizo poslovanja in strateškim planiranjem lahko minimiziramo bodoča tveganja 
in notranje probleme ter maksimiziramo prednosti podjetja in se lažje ter pravilneje odločamo 
o bodočih strateških usmeritvah glede na priložnosti v zunanjem okolju. Analiza poslovanja 
podjetja, notranjega ter zunanjega okolja prispeva k celoviti oceni stanja v podjetju, ki je 
potrebna za učinkovito in optimalno strateško planiranje. Strateško planiranje pomeni 
oblikovanje planov, ki določajo, v katero smer naj se podjetje razvija v prihodnje. To 
planiranje pomeni določen proces, ki razsvetljuje in opredeljuje predvsem odnose podjetja z 
njegovim okoljem danes in v prihodnje (Možina, 2002, str. 299). Strateško planiranje 
opredeljuje strateške cilje in je proces analize priložnosti in nevarnosti na trgu ter prednosti in 
slabosti posameznega podjetja (Barnett, Wilsted, 1989, str. 210).  
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Celovita ocena podjetja je prvi korak v procesu strateškega planiranja. Bistvo celovitega 
ocenjevanja podjetja je analiza preteklih in sedanjih podatkov o podjetju in njegovem okolju, 
ki se nanašajo na možno prihodnost (Pučko, 1996, str. 133). Celovito oceno podjetja lahko 
naredimo na več načinov, ki so (Pučko, 1996, str. 161):  
 
- PORTFELJSKA analiza, ki usmerja pozornost na vprašanje optimalne kombinacije 

posameznih strateških poslovnih področij v okviru celotne poslovne usmeritve podjetja. 
Portfeljska analiza je primerna za analizo velikih diverzificiranih podjetij, katerih 
poslovna področja so sorazmerno neodvisna. 

 
- PORTERJEVA analiza na osnovi verige vrednosti pa temelji na razčlenitvi podjetja na 

strateško relevantne aktivnosti z namenom, da bi si omogočili spoznati, zakaj se stroški v 
njem obnašajo tako kot se in kakšni so obstoječi in potencialni izvori za diferenciacijo 
izdelkov oziroma storitev podjetja na osnovi verige vrednosti, ki analizira konkurenčne 
prednosti podjetja in je povezana z njegovo sposobnostjo ustvarjanja neke posebne 
vrednosti (koristi) za njegovega kupca, ki presega stroške ustvarjanja (pridobivanja) te 
vrednosti. 

 
- SWOT analiza je koristen pripomoček za proučevanje celovitega položaja podjetja, njeni 

rezultati se izražajo v obliki opredeljenih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 
določeno podjetje. SWOT analiza s svojimi rezultati v veliki meri vpliva na odločitev o 
bodoči usmerjenosti podjetja in jo je potrebno uporabiti kot sestavni del procesa 
oblikovanja nove strategije podjetja oziroma strategije njegovih strateških enot.  

 
 
5.4.1 SWOT analiza  
 
Osnovno področje SWOT analize je ugotavljanje prednosti in slabosti ter določanje 
sposobnosti za učinkovito izkoriščanje priložnosti in odpravljanje nevarnosti. Kratica SWOT 
je sestavljena iz začetnih črk angleških besed: S – strenghths (prednosti), W – weaknesses 
(slabosti), O – opportunities (priložnosti), T – threats (nevarnosti).  
 
Ker prednosti in slabosti podjetja izhajajo iz njega samega, je uspešnost poslovanja slehernega 
podjetja v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti pravočasnega zaznavanja in 
izkoriščanja priložnosti v okolju, na drugi strani pa mora podjetje pravočasno opaziti tudi 
nevarnosti, ki pretijo iz okolja, da bi se jim z uspešnimi akcijami lahko izognilo. Takšne 
informacije se nanašajo na področje znanosti in tehnologije, družbeno-politično področje, 
konkurenco in drugo (Kodrič, Tratnik, 2001, str. 23). 
 
Prednost pred konkurenco je vsaka sposobnost podjetja, s katero lahko doseže določene 
cilje. Slabosti so tiste aktivnosti podjetja, ki lahko ovirajo ali zadržujejo doseganje 
opredeljenih ciljev. Priložnosti so razmere v zunanjem okolju. Z njihovo pravilno in 
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natančno uporabo ima podjetje možnost, da doseže svoje cilje. Nevarnosti so tisti dejavniki 
v okolju, ki lahko ogrozijo doseganje želenih ciljev in na katere podjetje nima velikega 
vpliva (Bell, 1988, str. 67). 
 
SWOT analiza se lahko začenja z iskanjem odgovorov na vprašanje, kateri poslovni rezultati 
podjetja (rentabilnost, ekonomičnost, stopnja pokritja, stopnja rasti realizacije, tržni delež 
podjetja, itd.) so (Pučko, 1996, str. 133):  
 
- boljši ali slabši od planiranih velikosti v preteklosti, 
- boljši ali slabši od dosežkov konkurence.  
 
V naslednjem koraku izdelave SWOT analize moramo odgovoriti na vprašanje, katere 
podstrukture in njihove sestavine ter procesi v podjetju so več ali manj prispevali k poslovni 
uspešnosti podjetja. Namen tega koraka pri izdelavi SWOT analize je v tem, da z 
ocenjevanjem določimo prispevek posamezne podstrukture k doseženi uspešnosti podjetja 
(Pučko, 1996, str. 134). Podstrukture lahko delimo na materialne in nematerialne (Pučko, 
1996, str. 134):  
 
Materialne podstrukture:  
 
- Podstruktura proizvodov (proizvodni oziroma prodajni program); 
- Proizvodno-tehnološka podstruktura; 
- Tržna podstruktura (celotni sklop trženja s tržnimi pozicijami podjetja vred); 
- Raziskovalno-razvojna podstruktura (lahko jo obravnavamo v sklopu tehnološke 

podstrukture). 
 
Nematerialne podstrukture:  
 
- Finančna podstruktura; 
- Kadrovska podstruktura; 
- Organizacijska podstruktura. 
 
Drugi del SWOT analize predstavlja zunanja analiza, ki ocenjuje okolje, v katerem podjetje 
deluje. Okolje, kjer posluje podjetje, je sestavljeno iz več področij: 
 
- družbeno-ekonomsko področje (ekonomski, demografski, socialni in drugi dejavniki), 
- področje znanosti in tehnologije (razvoj znanosti, razvoj tehnologije in tehnike, itd.), 
- področje konkurence (dobavitelji, kupci, novi konkurenti, itd.) in 
- družbeno-politično področje (zakonodaja, lastniški odnosi, pogoji poslovanja, itd.). 
 
Zunanja analiza obsega zbiranje informacij iz okolja ter njihovo analiziranje. Kakovost 
zunanje analize je v veliki meri odvisna od števila virov podatkov, količine podatkov, ki jih 
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uporabimo, in različnosti področij, na katere se podatki nanašajo. Vse to zahteva 
sistematičnost njihovega pridobivanja, kjer si lahko pomagamo z javnimi bazami podatkov, 
tržnimi poročili, brošurami, strokovnimi publikacijami, intervjuji s kupci, dobavitelji, 
konkurenti in drugimi viri informacij. 
 
Interna analiza postane uporabna šele, ko njena spoznanja prenesemo v strategije. Pomembno 
je, da strategije oblikujemo tako, da prednosti izkoristimo, slabosti odstranimo ter razvijemo 
strategijo v smeri prihodnjega izrabljanja priložnosti in izogibanja nevarnostim. 
 
 
5.4.2 Opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti  
 
 
5.4.2.1 Opredelitev prednosti in slabosti 
 
Prednost pomeni za podjetje, da ima prednostni položaj na trgu. Lahko je to veščina, 
sposobnost ali nekaj, kar daje podjetju boljši konkurenčni položaj na trgu. To je lahko boljši 
izdelek, novejša tehnologija, dober image, boljše storitve odjemalcem in podobno. Slabost pa 
pomeni, da je podjetje v slabšem položaju v odnosu do konkurence. Pri opredeljevanju 
prednosti in slabosti je potrebno skrbno vrednotenje posameznih trditev. Nekatere prednosti 
so bolj pomembne od ostalih in jih je potrebno z ustreznimi strategijami obdržati oziroma še 
povečati. Podobno velja za slabosti; nekatere lahko hitro odpravimo, druge zahtevajo nekaj 
več časa. Obstajajo tudi takšne, ki usodno vplivajo na podjetje in se jim ne moremo izogniti. Z 
vidika določanja strategij so prednosti za podjetje pomembne, saj dajejo temelje za izbiro 
strategij, s katerimi povečujemo konkurenčne prednosti. Če podjetje nima prednosti, mora 
najprej določiti strategije, s katerimi doseže konkurenčno sposobnost podjetja in na tej osnovi 
tudi konkurenčno prednost. Največkrat se ocenjevanje prednosti in slabosti izvede na 
naslednja dva načina (Pučko, 1996, str. 134):  
 
- subjektivno ocenjevanje profila sestavin podjetja glede na njihov prispevek k doseženi 

poslovni uspešnosti. Pri tem načinu se vsaka podstruktura razstavi na posamezne sestavne 
dele, ki se jih oceni. Potem se te ocene povežejo v skupno oceno posamezne podstrukture. 
Vendar je ravno subjektivnost ocene največja pomanjkljivost, ki jo očitajo SWOT analizi. 

 
- točkovno ocenjevanje prednosti in slabosti posameznih podstruktur in njihovih sestavin 

temelji na videz na bolj objektivnem načinu ocenjevanja, ker poskušamo posamezno 
komponento podstrukture ovrednotiti. Zbir točk s tehtanjem (vsaki komponenti dodelimo 
ponder) prevedemo na skupno oceno. Ta način ocenjevanja na koncu privede do enakih 
rezultatov kot prvi način. Kljub uporabi tega načina se subjektivnosti ocenjevanja ne 
moremo izogniti. Ocena posamezne strukture je rezultat posamezne strukture in jo 
upoštevamo na koncu ob izdelavi profila prednosti in slabosti podjetja z vidika struktur in 
vpliva le-teh na uspešnost poslovanja podjetja. V pomoč pri določanju prednosti in 
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slabosti podjetja, to je pri tako imenovani interni analizi, se lahko opremo na vprašanja, ki 
zadevajo prej omenjena področja in so povezana z zmogljivostmi podjetja. Primeri 
vprašanj so navedeni v tabeli 16. 

 
Tabela 16: Vprašanja za analizo prednosti in slabosti podjetja 
 

NOTRANJE ANALIZE 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Posebne prednosti? Ni jasne strateške usmeritve? 

Ustrezni finančni resursi? Poslabšanje konkurenčnega položaja? 

Primerne konkurenčne veščine? Zastareli pripomočki? 

Dobro mnenje kupcev? Upadanje donosnosti? 

Vodilni položaj na trgu? Pomanjkanje ključnih veščin? 

Ustrezne funkcijske strategije? Neprimeren način izvajanja strategije? 

Osamitev pred močnimi pritiski konkurence? Dovzeten za pritisk konkurence? 

Lastnik tehnologije? Zaostajanje pri raziskavah in razvoju? 

Stroškovne prednosti? Slab image na trgu? 

Konkurenčne prednosti? Preozka usmerjenost proizvodne linije? 

 
Vir: Treven, 1992, str. 645. 
 
 
5.4.2.2 Opredelitev priložnosti in nevarnosti 
 
Tržna priložnost je brez dvoma pomemben dejavnik pri določanju strategije podjetja. Dogaja 
se, da podjetje ne izkoristi dane priložnosti, čeprav bi jo lahko, ali pa zato nima možnosti. Vsa 
podjetja v panogi ne morejo izkoristiti vseh priložnosti. Nekatera imajo boljši položaj 
(vodilni), tako da lahko izkoristijo vsako priložnost v vsakem trenutku in si s tem povečujejo 
tudi konkurenčne prednosti. Zelo pogosto se v okolju podjetja pojavljajo tudi nevarnosti, ki 
tako ali drugače vplivajo na podjetje. Te zunanje nevarnosti imajo lahko osnovo v boljši 
tehnologiji, uvajanju nadomestnih izdelkov, neugodnih ekonomskih trendih, restriktivni 
vladni politiki, in drugih zunanjih dejavnikih. Opredelitev nevarnosti je za podjetje 
pomembna, saj nevarnosti vplivajo na bodoči položaj podjetja in v tem smislu vzpodbujajo 
opredeljevanje in izvajanje strategij podjetja. Analiza zunanjih priložnosti in nevarnosti 
obsega naslednja področja: ekonomske faktorje, državno regulativo in zakonodajo, obnašanje 
konkurence, tehnološke spremembe, socialne faktorje in faktorje oskrbe (možne vire energije 
in nove materiale). Za analizo priložnosti in nevarnosti podjetja si lahko pomagamo z 
vprašanji, ki so navedena v tabeli 17.  
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Tabela 17: Vprašanja za analizo priložnosti in nevarnosti podjetja 
 

ZUNANJE ANALIZE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Pojav novih trgov ali segmentov? Vstop novih konkurentov? 

Hitrejša rast trga? Naraščanje prodaje substitutnih proizvodov? 

Druge? Počasnejša rast trga? 

Neugodne politike države? 

Rast pritiska konkurence? 

Rastoča pogajalska moč kupcev ali dobaviteljev?  

Spreminjanje potreb želja kupcev ali dobaviteljev? 

Druge? 

 
Vir: Treven, 1992, str. 647. 
 
S SWOT analizo poskušamo najti odgovore na spodaj navedena vprašanja in opredeliti 
potencialne priložnosti in nevarnosti. 
 
- Ali ima podjetje notranje prednosti, na osnovi katerih lahko razvije strategije za doseganje 

konkurenčnih prednosti? 
- Ali lahko slabosti podjetja onemogočajo njegovo konkurenčno sposobnost? Katere 

slabosti lahko odpravimo? 
- Ali ima podjetje znanje, sposobnosti in možnosti za izkoriščanje danih priložnosti in če, 

katerih? 
- Katerim nevarnostim se mora podjetje izogniti in katere strateške usmeritve za obrambo 

svojega položaja mora sprejeti?  
 
Da bi dobili čim bolj realne rezultate, je potrebno zelo natančno določiti področje vrednotenja 
oziroma ocenjevanja SWOT analize (podjetje, strateška poslovna enota, program, izdelek ali 
drugo). Kadar delamo SWOT analizo za podjetje, imamo v mislih poslovne funkcije podjetja. 
To pomeni, da moramo določiti prednosti in slabosti posameznih funkcij podjetja ter 
priložnosti in nevarnosti, ki predvsem s časovnega vidika vplivajo na izvajanje teh funkcij. 
Tako opravljena SWOT analiza nam daje pregled stanja v podjetju in hkrati tudi smernice za 
izboljšanje tistih poslovnih funkcij, ki niso dovolj učinkovite.  
 
V nadaljevanju bomo opravili SWOT analizo v dveh različicah: v prvi različici bomo 
analizirali poslovanje družbe Jata Emona v primeru prevzema družbe Pivka perutninarstvo, v 
drugi različici pa bomo opravili analizo poslovanja družbe v primeru da do prevzema ne bi 
prišlo.  
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5.4.3 SWOT analiza variante 1: Poslovanje družbe Jata Emona v primeru prevzema družbe 
Pivka perutninarstvo  

 
Ideja o prevzemu družbe Pivka perutninarstvo s strani družbe Jata Emona se je rodila že leta 
2002 v iskanju mogočih poslovnih zvez po prevzemu družbe Jata meso s strani družbe 
Perutnine Ptuj. Zelo zgodaj so ocenili, da status strateškega dobavitelja v prevzeti družbi Jata 
meso ne bo možno zadržati, saj so v družbi Jata Emona vedeli, da družba Perutnina Ptuj 
razpolaga z zadostnimi farmskimi, mešalničarskimi in valilniškimi kapacitetami. Pri tem je 
šlo tudi za strateški razmislek o neugodnem razmerju moči v slovenski živilsko-predelovalni 
industriji, če bi uspel prevzem družbe Pivka perutninarstva s strani družbe Perutnina Ptuj.  
 
V letu 2002 so opravili prve razgovore z upravo družbe Pivke perutninarstva, ki pa takrat, 
kljub strinjanju z nekaterimi možnimi scenariji, ni pokazala pripravljenost za takšen korak. 
Pogovori so se ponovno nadaljevali v začetku leta 2004. Konec leta 2004 je sledila zamenjava 
predsednika uprave družbe Pivke perutninarstva. Po zamenjavi uprave so se v začetku leta 
2005 začeli pogovori z novim predsednikom uprave, ki so pripeljali do tega, da je postala 
družba Jata Emona v oktobru leta 2005 večinski lastnik družbe Pivka perutninarstvo s 57 
odstotnim lastniškim deležem (Intervju in nagovor predsednikov uprav Jate Emone in Pivke, 
2005).  
 
Menimo, da prevzem s strani Urada za varstvo konkurence ni vprašljiv, saj gre pri tem 
prevzemu za mešanico vertikalne in horizontalne integracije in ne prihaja na slovenskem trgu 
krmil in perutninskih izdelkov do povečanja koncentracije in nastajanja monopolne strukture. 
Družba Jata Emona je tako v prevladujočem položaju na programu prireje jajc in proizvodnje 
krmil, družba Pivka perutninarstvo pa prevladuje na programu prireje in proizvodnje 
perutninskega mesa in izdelkov iz mesa.  
 
Odločili smo se, da bomo z uporabo SWOT analize prikazali, kakšne so prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti, ko družba Jata Emona prevzame družbo Pivka perutninarstvo 
oziroma kakšne bi bile prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v primeru, da do 
prevzema ne bi prišlo.  
 
 
5.4.3.1 Prednosti 
 
a) Širok proizvodni program krmil, jedilnih jajc, perutninskega repromateriala in 

perutninskega mesa: s prevzemom bi dobili močno družbo ne samo na programu krmil, 
jedilnih jajc, perutninskega repromateriala, ampak tudi na programu perutninskega mesa. 
Kljub temu, da se poraba hrane stalno zmanjšuje, vedno bolj prihaja v ospredje kvaliteta 
in razvoj, ki sta med ključnimi dejavniki v današnji živilsko-predelovalni industriji. 
Združena družba bi imela diverzificirano proizvodnjo, kar predstavlja manjše tveganje in s 
tem varnost v poslovanju, tudi v primeru, da bi se razmere na trgih zaostrile oziroma 
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poslabšale. Diverzifikacija bi omogočila tudi pridobitev večjega prodajnega prostora v 
trgovinah in trgovskih centrih, kar bi pomenilo boljše izhodišče za pogajanja.  

 
b) Ob prevzemu družbe Pivka perustninarstvo s strani družbe Jata Emona bi prišlo do 

številnih sinergij v poslovanju: največje sinergije se pričakujejo na področju nabave in 
optimizacije sredstev, kar pomeni, da bi nepotrebna sredstva odprodali, znižanje stroškov 
nabave pa bo povzročilo izboljšanje finančnih rezultatov. Učinki sinergij nabave se bodo 
poznali predvsem pri nabavi surovin za izdelavo krmil, saj bodo s povečanjem nabavnih 
količin lahko dosegli znižanje nakupnih cen posameznih surovin tako na domačem kot na 
svetovnem trgu. Ob prevzemu naj bi se zvišala tudi produktivnost dela, znižali se bodo 
tudi distribucijski stroški in stroški skladiščenja. Sinergije se pojavljajo tudi na področju 
kakovosti in razvoja. Tako združeni družbi bosta bolje izkoriščali sinergije v poslovanju in 
skupaj nastopali na slovenskem in tujem trgu.  

 
c) Združevanje uveljavljenih blagovnih znamk: obe družbi, tako Jata Emona kot Pivka 

perutninarstvo imata dobro uveljavljene blagovne znamke, ki so prepoznavne pod imeni 
Jata, Emona krmila in Pivka. Prednost v združevanju blagovnih znamk se kaže v lažjem 
prodoru na domače in tuje trge.  

 
d) Dobra kakovost izdelkov in zvestoba potrošnikov: kljub vedno večji konkurenci na 

domačem in tujem trgu tako na področju krmil kot perutninarstva imajo slovenski 
potrošniki dobro mnenje o kakovosti blagovnih znamk Jata, Emona krmila in Pivka. Poleg 
tega so te blagovne znamke poznane tudi na trgih nekdanjih jugoslovanskih držav. 
Zvestoba potrošnikov in močno zavedanje o kakovosti, bo slovenski živilsko-predelovalni 
družbi omogočilo lažji vstop na tuje trge in dobro obrambo pred tujo konkurenco.  

 
e) Razpršenost proizvodnje z vidika pojava določenih bolezni: razpršenost proizvodnje krmil 

in jajc bo zmanjšala tveganje pojava raznih bolezni, kar bi lahko pomenilo tudi določeno 
konkurenčno prednost na slovenskem trgu.  

 
 
5.4.3.2 Slabosti 
 
a) Učinek na zaposlene in upravo: delovnih mest in zaposlenih bo toliko kolikor jih bo v 

okviru opremljenosti in organizacijskih znanj zahtevala obseg proizvodnje. Ob 
prepočasnem ukrepanju vrhnjega managementa se lahko med zaposlenimi pojavi 
pomanjkanje delovnega navdušenja, energije in zagnanosti. Prav tako bo potrebno 
ustrezno postaviti organizacijsko strukturo v novo nastali skupini.  

 
b) Odpuščanje delavcev: dolgoročno bodo "varna" samo tista delovna mesta, ki bodo v 

poslovnem procesu ustvarjala takšno dodano vrednost, da bodo poleg plač omogočila tudi 

__________________________________________________________________________________________ 
 

75 



obnovo sredstev in plačilo najemnine kapitala. Če to dolgoročno ne bo mogoče izpeljati, 
potem tudi takšna delovna mesta ekonomsko ne morejo opravičevati svojega obstoja.  

 
c) Velika orientiranost na slovenski trg: čeprav se poskušata obe družbi uveljaviti tudi na 

tujih trgih, večino prodaje dosegata na slovenskem trgu. Zaradi povečanih proizvodnih 
kapacitet lahko postane slovenski trg premajhen, kar pomeni, da se bosta morali družbi 
začeti usmerjati vedno bolj tudi na tuje trge, predvsem na trg jugovzhodne Evrope.  

 
d) Razpršenost proizvodnje je z vidika logistike manj ugodna: celotna proizvodnja je 

razpršena skoraj po celi Sloveniji, kar lahko ob slabi logistiki povzročilo veliko 
nepotrebnih stroškov. Zato je nujno potrebno reorganizacijo in poenotenje logistike na 
nivoju novo nastale skupine.  

 
 
5.4.3.3 Priložnosti 
 
a) Skupen nastop na trgih nekdanjih jugoslovanskih držav: novo nastala družba zaradi svoje 

"majhnosti" ne bi bila povsem konkurenčna velikim tujim korporacijam iz EU, vendar bi 
lahko na trgih nekdanje Jugoslavije s povezovanjem in prevzemanjem perutninskih 
podjetij in podjetij za proizvodnjo krmil postala vodilna družba na trgih jugovzhodne 
Evrope. Slovenska podjetja imajo na teh trgih določene prednosti, ker razumejo kulturo, 
jezik, lastniško sestavo teh podjetij in imajo tržno že uveljavljene blagovne znamke.  

 
b) Vedno večje zahteve potrošnikov po kakovostni in zdravi hrani: vedno več potrošnikov 

zanima, ali je hrana, ki jo uživajo, zdrava in kakovostna ter pridelana na živalim prijazen 
način. To je za novo nastalo družbo velika priložnost, saj izpolnjujeta obe družbi vse 
higienske in veterinarske predpise tako na področju jedilnih jajc, kot na področju 
predelave mesa in mesnih izdelkov. Poleg tega uporabljata obe družbi krmo, ki je 
neoporečna in ustreza visokim evropskim normativom.  

 
c) Nakupovalne navade potrošnikov se spreminjajo: s pojavom velikih trgovskih centrov so 

se nakupovalne navade potrošnikov zelo spremenile. To pomeni priložnost tudi za obe 
družbi, saj prodaja jajc, mesa in mesnih proizvodov na nereguliranem in nenadzorovanem 
trgu pada, kar pomeni povečanje trga, na katerem imata Jata Emona in Pivka 
perutninarstvo enega od vodilnih položajev v panogi.  

 
 
5.4.3.4 Nevarnosti 
 
a) Nadaljnje upadanje porabe peruninskega mesa pri nas in v svetu zaradi pojava ptičje 

gripe (aviarna influenca): nevarnost za slovensko perutninastvo predstavlja pojav ptičje 
gripe v Sloveniji in svetu, kar predstavlja upad porabe jajc, perutninskega mesa in 
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izdelkov, posledično pa tudi krmil. Ob pojavu ptičje gripe v veliki meri vpliva, na 
zmanjševanje uživanja jajc, perutninskega mesa in izdelkov, tudi Veterinarska uprava RS 
s svojimi ukrepi. Ob pojavu kužnih bolezni bi bilo potrebno ustrezno ukrepati in na 
primeren način obveščati javnost.  

 
b) Negativni trend spreminjanja prehrambenih navad potrošnikov: spremembe 

prehrambenih navad potrošnikov se kažejo v večjem deležu uživanja sadja in zelenjave ter 
zmanjševanju uživanja mesa, mesnih izdelkov in ostalih živalsko pridobljenih proizvodov 
(jajca, mleko, itd.). Holesterol, ki je lahko škodljiv zdravju, je v zavesti ljudi povezan tudi 
z uživanjem jajc. Takšna zavest in spremenjene navade potrošnikov v veliki meri vplivajo 
na zmanjšanje uživanja konzumnih jajc, perutninskega mesa in izdelkov.  

 
c) Možen odhod ključnih ljudi: novo nastalo družbo lahko ob prepočasnem ukrepanju 

vrhnjega managementa pri oblikovanju nove organizacijske strukture in sistematizacije 
delovnih mest doleti nevarnost odhoda ključnih ljudi zaradi naraščanju nezadovoljstva 
zaposlenih, predvsem tistih z visoko izobrazbo. To bi lahko povzročilo velike probleme za 
vrhnji management in celotno novo nastalo skupino.  

 
d) Visoka starostna struktura zaposlenih: kadrovska struktura zaposlenih je problematična 

zaradi visoke povprečne starosti, ki povzroča problem absentizma. Slabosti kadrovske 
strukture se bodo v prihodnosti pokazale kot nevarnost za podjetje, saj se takšna 
kadrovska struktura ni sposobna spopasti v današnjem okolju EU.  

 
e) Lahko pride do določene finančne izčrpanosti novo nastale družbe: čeprav zadolženost 

družbe Jata Emona pred prevzemom ni bila visoka in je razpolagala z zadostnimi sredstvi 
za poravnavo zapadlih obveznosti, obstaja možnost, da bi se lahko novo nastala družba s 
prevzemom finančno izčrpala, predvsem zaradi tega, ker družba Pivka perutninarstvo ne 
razpolaga z zadostnimi sredstvi za poravnavo zapadlih obveznosti in je bila pred 
prevzemom zelo zadolžena. 

 
Menimo, da obstaja ob združevanju družb veliko število prednosti in slabosti pri oblikovanju 
živilsko-predelovalne industrije, po drugi strani pa obstaja tudi veliko število priložnosti in 
nevarnosti v zunanjem okolju, na katere družba lahko ali pa tudi ne more vplivati. Z 
združitvijo družb Jata Emona in Pivka perutninarstvo bo postala nova družba veliko bolj 
konkurenčna tudi na tujih trgih, predvsem na trgih jugovzhodne Evrope.  
 
 
5.4.4 SWOT analiza variante 2: Poslovanje družbe Jata Emona v primeru, da do prevzema 

družbe Pivka perutninarstvo ne bi prišlo  
 
Če družba Jata Emona ne bi prevzela družbe Pivka perutninarstvo, bi takšno ravnanje imelo 
določene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Odločili smo se, da bomo z uporabo 
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SWOT analize prikazali določene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki bi nastale, 
če družba Jata Emona ne bi prevzela družbe Pivka perutninarstvo.  
 
 
5.4.4.1 Prednosti 
 
a) Razpršenost proizvodnje je z vidika logistike manj ugodna: celotna proizvodnja v družbi 

Jata Emona je z vidika logistike dobro organizirana in pokrita, zato v primeru, da družba 
Jata Emona ne prevzame družbe Pivka perutninarstvo, odpadejo stroški, ki bi nastali ob 
vzpostavljanju novih logističnih poti.  

 
 
5.4.4.2 Slabosti 
 
a) Proizvodni program omejen na krmila, jedilna jajca in perutninski repromateriala: 

družba Jata Emona bi še naprej proizvajala krmila, jedilna jajca in perutninski 
repromaterial. Takšna proizvodnja bi povečala tveganje in s tem nevarnost v poslovanju. 
Obstoječi proizvodni program ne bi omogočal pridobitve večjega prodajnega prostora v 
trgovinah in trgovskih centrih.  

 
b) V primeru, da družba Jata Emona ne bi prevzela družbe Pivka perutninarstvo, ne bi prišlo 

do številnih sinergij v poslovanju: to bi lahko pomenilo predvsem višje nabavne cene 
surovin za izdelavo krmil.  

 
c) Morebitno ukinjanje uveljavljenih blagovnih znamk: v primeru, da družba Jata Emona ne 

bi prevzela družbe Pivka perutninarstvo, do združevanja dobro uveljavljenih blagovnih 
znamk obeh družb ne pride. Težje bi bilo prodirati z določenimi proizvodi na tuje in 
domače trge. Nekatere blagovne znamke bi morali celo ukiniti.  

 
d) Razpršenost proizvodnje: manjša razpršenost proizvodnje bi pomenila povečanje tveganja 

pojava raznih bolezni, kot so ptičja gripa, bolezen norih krav (bovina spongiformna 
encefalopatija, BSE), slinavka in parkljevka, itd. 

 
 
5.4.4.3 Priložnosti  
 
a) Povezava družbe Jata Emona z drugim strateškim partnerjem: družba Jata Emona že 

nekaj let sodeluje s podjetjem Farme Ihan, predvsem na področju storitvenega mešanja 
krmil. Pogovori o skupnem sodelovanju so se pred nekaj leti že odvijali, vendar do danes 
še ni prišlo do kakršnega koli povezovanja, zato še vedno obstaja odprta možnost, da bi do 
te povezave tudi prišlo.  
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5.4.4.4 Nevarnosti  
 
a) Družba Pivka perutninarstvo lahko najde drugega strateškega partnerja: družba 

Perutnina Ptuj poskuša že več let prevzeti družbo Pivka perutninarstvo, vendar ji zaradi 
politike lokalnih oblasti to ne uspe. Kljub temu bi lahko v prihodnosti do te povezave tudi 
prišlo, pri čemer bi imel Urad za varstvo konkurence odločilno besedo, saj bi s 
prevzemom družba Perutnina Ptuj dosegla večinski delež na trgu in proizvodnji. Čeprav bi 
Perutnina Ptuj dosegla v bistvu monopol na slovenskem trgu perutninskega mesa in 
perutninskih izdelkov, ne smemo pozabiti pozitivne odločitve Urada za varstvo 
konkurence, ko je Perutnina Ptuj dobila s prevzemom družbe Jata meso kar 80 odstotni 
tržni delež na slovenskem trgu perutninskega mesa in perutninskih izdelkov.  

 
b) Družba Jata Emona bi bila lahka tarča prevzema s strani tujega podjetja: v primeru, da 

družba Jata Emona ne bi prevzela družbe Pivka perutninarstvo, bi lahko postala družba 
Jata Emona sama tarča za prevzem s strani tako domačih kot tujih podjetij. Pri tem se 
moramo zavedati, da bi bil prevzem družbe Jata Emona, s strani močnega tujega partnerja 
za družbo Jata Emona lahko tudi pozitiven.  

 
Ocenjujemo, da v primeru, ko do prevzema ne bi prišlo, obe družbi izgubita veliko prednosti 
in priložnosti, ki se pojavijo s prevzemom. Seveda ne smemo pozabiti tudi na vse slabosti in 
nevarnosti, ki so povezane s prevzemom.  
 
 
5.5 UČINKI IN SINERGIJE OB PREVZEMU 
 
Pri ciljih oziroma vzrokih za povezovanje podjetij ločimo dve skupini: strateške in finančne 
(Penca, 2000, str. 95). V primeru združevanja družb Jata Emona in Pivke perutninarstvo so v 
ospredju strateški cilji, med katerimi ima najpomembnejšo vlogo pričakovana sinergija med 
podjetjema. Sinergične učinke povzroča izkoriščanje ekonomij obsega pri nabavni in prodajni 
funkciji, združevanje posameznih poslovnih funkcij ter skupna promocija.  
 
Pri strateških ciljih ločimo tržne in poslovodne cilje (Penca, 2000, str. 95). Med tržnimi cilji je 
pomemben vstop na nove trge oziroma večja prisotnost na obstoječih trgih. Za družbo Pivka 
perutninarstvo so pomembni predvsem večja prisotnost v velikih trgovskih centrih (Mercator, 
Spar, Tuš, itd.) ter njeni izvozni distribucijski kanali. Združeno podjetje bi imelo na 
slovenskem trgu boljšo regionalno pokritost, saj ima družba Pivka perutninarstvo največji 
tržni delež prav v svojem regionalnem okolju, družba Jata Emona ima na tem področju 
najmanjši tržni delež na vseh svojih prodajnih programih.  
 
Med poslovne cilje sodijo proizvodna specializacija in delitev proizvodnih programov med 
podjetjema. S tem se dosega boljša izkoriščenost kapacitet, kar zaradi narave proizvodnega 
procesa (manj motenj in posegov v proizvodnji proces) pomeni višjo kakovost izdelkov ter 

__________________________________________________________________________________________ 
 

79 



nižje povprečne stroške na enoto. Omeniti velja tudi boljšo izmenjavo znanj in izkušenj med 
strokovnjaki znotraj združenega podjetja.  
 
Finančne cilje povezovanja omenjenih družb vidimo predvsem v ekonomiji financ, ki 
nastajajo kot posledica skupne finančne funkcije. Pri najemanju posojil se zaradi velikosti 
sistema, njegove trdnosti, bonitete in velikosti kapitala tako dosega nižje stroške najema 
finančnih sredstev na enoto. Z združitvijo se povečuje možnost izkoriščanja finančnega 
vzvoda. Pripojenemu podjetju se tako omogoči dostop do finančnih trgov. Velikost kapitala 
združenega podjetja povečuje razpršenost lastništva in znaša v letu 2004 9,7 milijard SIT 
(Tabela 18), kar omogoča večjo likvidnost sredstev vlagateljev.  
 
Tabela 18: Primerjava družb Jata Emona in Pivka perutninarstvo za leto 2004 
 

       (v 000 SIT) 

  PRIHODKI 
CELOTNI ČISTI  CELOTNI 

KAPITAL DOBIČEK / IZGUBA DOBIČEK / IZGUBA 
Jata Emona*  9.398.290 160.350 131.706 5.408.352 
Pivka**  5.566.569 (377.650) (377.650) 4.280.350 
Skupaj 14.964.859 (217.300) (245.944) 9.688.702 

 
OPOMBA: 
* … družba Jata Emona d.d. 
** … družba Pivka perutninarstvo d.d. 

 
Vir: Letno poročilo družbe Jata Emona in družbe Pivka perutninarstvo za leto 2004. 
 
Namen povezave je v zmanjšanju stroškov, doseganju večje produktivnosti in večje 
rentabilnosti ter večjega dobička in višje vrednosti delnic, kar je v interesu lastnikov. Pri vsem 
tem je pomembno dejstvo, da družba Pivka perutninarstvo ob skoraj 63 odstotkih prihodkov 
družbe Jata Emona ter ob približno 151 več zaposlenih ustvarja izgubo v višini slabih 378 
milijonov SIT, zato bo nujno potrebna racionalizacija poslovanja družbe Pivka perutninarstvo. 
Poleg čisto finančnih ciljev so za združitveni proces pomembni tudi davčni cilji, saj bi imelo 
združeno podjetje v naslednjih poslovnih letih davčne olajšave, zaradi akumulirane izgube 
družbe Pivka perutninarstvo v preteklosti, ki je v letu 2004 znašala 246 milijonov SIT (Tabela 
18). Na ta način se združeno podjetje izogne plačevanju davka od dohodkov pravnih oseb.  
 
 
5.5.1 Sinergije na področju marketinga in prodaje 
 
Na področju trženja večja velikost združenega podjetja povečuje zanesljivost dobave in 
zagotovitev celotnega dogovorjenega asortimana. Poveča se tudi pogajalska moč v primerjavi 
z velikimi kupci (npr. Poslovni sistem Mercator, Spar, Tuš, itd.). Skupen nastop na prodajnih 
trgih doma in v tujini pomeni zmanjšanje potrebnega števila komercialistov, boljšo obdelavo 
trga ter boljši stik s kupci in njihovimi potrebami, željami in zahtevami. Pri popustih in 

__________________________________________________________________________________________ 
 

80 



promocijskih akcijah se lahko dosega ekonomija obsega tako, da obe družbi svoje proizvode 
prodajata istim potrošnikom. Združitev poslovanja vpliva na zmanjšanje stroškov obdelave 
kupcev in optimizacije pogajanj o cenah. Promocijske akcije so lažje vodljive in nadzorovane, 
kar povečuje njihov učinek. Skupna promocija združenemu podjetju omogoča večjo 
pogajalsko moč za doseganje večjih popustov in boljše plačilne pogoje pri oglaševalskih 
agencijah in oglasnih medijih. Poleg tega večja kritična masa oglaševanja večstransko 
vplivala na prodajo.  
 
Skupna nabava omogoča večjo pogajalsko moč nasproti dobaviteljem, s čimer se lahko 
dosega višje popuste (rabate) ter posledično nižje cene vhodnih surovin in ugodnejše plačilne 
pogoje. Na ta način se znižuje stroške surovin in drugega materiala. S poenotenjem nabave se 
lahko zmanjšuje tako stroške nabavne službe kot stroške transporta. 
 
 
5.5.2 Povečanje produktivnosti dela 
 
Na področju proizvodnje so glavni prihranki možni pri specializaciji in delitvi proizvodnih 
programov. Odražali se bodo v nižjih materialnih stroških in boljši izrabi surovin. Skupno 
obvladovanje tehnologije in tehnoloških postopkov bo prispevalo k nižjim stroškom najema 
zunanjih strokovnjakov ter večji produktivnosti in izkoriščenosti opreme. Skupen razvoj 
novih izdelkov in učinkovitejših metod vzreje perutnine lahko dviguje kakovostno raven 
proizvodov in hkrati znižuje stroške na enoto zaradi učinkovitejše izrabe krme in manjše 
porabe surovin. Na področju proizvodnje je čedalje pomembnejše prilagajanje okolje-
varstvenim zahtevam, ki postaja vedno bolj zahtevo in strokovno pomembno, zato menimo da 
bo obseg stroškov optimalnejši pri združenem podjetju.  
 
Združeni podjetji lahko dosegata velike prihranke pri režijskih stroških. Prihranki so možni 
predvsem na področjih proizvodnje valilnih in jedilnih jajc, krmil, operativne prodaje, 
promocije in drugih skupnih služb. Pri tem gre tudi za zniževanje stroškov distribucije in 
skladiščenja. Prihranki pri distribuciji so možni predvsem pri dostavljanju proizvodov 
odročnim odjemalcem. Stroški distribucije se lahko zmanjšajo tako, da stranko s proizvodi 
obeh podjetij oskrbuje samo en distributer namesto dveh, pri čimer vsak distributer pokriva 
geografsko manjše območje. To pomeni manj prevoženih kilometrov na dan in posledično 
nižje materialne stroške distributerjev, kar bi strošek distribucije na enoto še pocenilo. 
Distributer se tako lahko bolje posvetil posamezni stranki ter spozna njene želje in zahteve, 
kar je vidno v boljšem poznavanju trga ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti 
združenega podjetja. Združeno podjetje lahko ukini distribucijska skladišča pripojenega 
podjetja ter organizira skupno skladiščenje proizvodov tako doma kot v tujini. 
 
Družba Jata Emona ima močne in utečene distribucijske poti na Hrvaškem, Bosni in 
Hercegovini ter v Srbiji. Družba Pivka perutninarstvo prodaja, poleg omenjenih trgov, tudi na 
trgih Italije, Nizozemske, Madžarske, Švedske, Romunije in Ukrajine. Obvladovanje teh trgov 
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s strani enega podjetja drugemu omogoča lažji vstop na trge, kjer doslej še ni posloval in 
uporabo že utečenih distribucijskih poti.  
 
 
5.5.3 Ostale sinergije 
 
Diferenciacija proizvodov: združeno podjetje bi lahko razvilo učinkovito diferenciacijo svojih 
proizvodov. Nekatere izdelke lahko pozicionirajo v višjem, druge v nižjem cenovnem 
razredu. Na ta način je mogoče maksimirati prodane količine in doseči različne tipe 
potrošnikov. Poleg tega diferencirana cenovna politika omogoča doseganje višjih povprečnih 
cen in s tem maksimiranje prihodkov od prodaje. 
 
Uvajanje novih proizvodov: družba Jata Emona ima za seboj veliko uspešnih uvedb novih 
proizvodov (blagovna znamka Jata, Emona krmila, itd.). Družba Pivka perutninarstvo je bila 
pri uvajanju novih proizvodov manj uspešna, saj marsikateri proizvod ni dosegel nivoja 
prodaje, ki bi zadostoval za pokritje uvajalnih stroškov. S svojimi pozitivnimi izkušnjami 
lahko družba Jata Emona učinkovito pomaga pri uvajanju novih proizvodov in blagovnih 
znamk družbi Pivka perutninarstvo. 
 
Zlitje tehnološkega znanja: izmenjava izkušenj in ugotovitev strokovnjakov za proizvodnjo v 
obeh podjetjih bo povečala učinkovitost proizvodnje in znižala proizvodne stroške.  
 
Večja stabilnost denarnih tokov: proizvodni cikli obeh družb se dopolnjujejo. Družba Jata 
Emona ima največjo prodajo krmil in jedilnih jajc, družba Pivka perutninarstvo je po količini 
prodanega perutninskega mesa na drugem v Sloveniji, takoj za Perutnino Ptuj.  
 
Velikost združenega podjetja: s svojo velikostjo bo združeno podjetje uspešno konkuriralo 
tudi na evropskem trgu. Poleg tega je velikost zelo pomembna tudi za vstop v velike evropske 
trgovske verige, ki ne poslujejo z majhnimi proizvajalci.  
 
Sodelovanje pri proizvodnji: proizvodnja izdelkov Jata Emona se lahko izvajala tudi na 
proizvodnih linijah družbe Pivka perutninarstvo, saj ima trenutno Jata Emona v nekaterih 
časovnih obdobjih pomanjkanje kapacitet za proizvodnjo jajc. 
 
 
5.5.4 Učinki prevzema na zaposlene 
 
Prevzem podjetja neizogibno prinaša spremembe v vsakdanjem poslovanju, ki naj bi 
praviloma vplivale na izboljšanje rezultatov in rast podjetja. Kadrovski vidik organizacije ima 
pri tem odločilno vlogo, saj so prav zaposleni tisti, ki najbolj občutijo novosti in lahko do njih 
razvijejo določen odpor. Možnih prednosti pri prevzemu, ki jih izpelje tuj partner je veliko, 
najpomembnejše so izmenjava oziroma pridobitev novih strokovnih znanj ter izkušenj, 
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integracija vseh zaposlenih v skupnih programih izobraževanja in prelivanje znanja med 
zaposlenimi v posameznih oddelkih, omogočen strokovni razvoj in izpopolnjevanje v 
mednarodnem okolju, hkrati pa boljši rezultati poslovanja dolgoročno zagotavljajo ohranjanje 
delovnih mest zaposlenih (Turk, 2002, str. 18).  
 
Kot smo že omenili, nameravajo v družbi Jata Emona problem nizke produktivnosti reševati 
predvsem s povečano proizvodnjo in prodajo, vendar menimo, da tudi odpuščanje delavcev ni 
izključeno. Ne smemo zanemariti učinka prevzema na delavce, ki se kaže predvsem v 
strahovih, skrbeh in negotovosti delavcev, o čemer se ponavadi manj govori. Večji problem 
predstavljata motivacija in delovni učinek delavcev. V najboljšem primeru se delavci 
prepustijo čakanju, ki je posledica pomanjkljivega in nezadostnega informiranja ter 
negotovosti. Omajano je njihovo zaupanje v družbo in njene voditelje, kar je zlasti prisotno v 
primerih sovražnih prevzemov, ko se zamenja vodstvo družbe, prizadet pa je tudi čut 
pripadnosti kolektivu. Vse to vpliva na učinkovitost poslovanja in doseganje na novo 
zastavljenih ciljev. K rešitvi problema pripomore vzpostavljanje in zagotavljanje internih 
dvosmernih komunikacij. 
 
Na področju organizacije se prihranke dosega s skupnim razvojem človeških virov, 
usklajenim programom izobraževanj ter učinkovito izrabo lastnih potencialov za interno 
izobraževanje in usposabljanje. Stroški se bodo zmanjšali tudi s polno izkoriščenostjo 
strokovnih kadrov (npr. en strokovnjak bo pokrival celotno področje pri obeh podjetjih 
namesto dveh povprečnih strokovnjakov, ki imata še vrsto operativnih nalog, ki jih lahko 
bolje opravijo ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe oziroma manj strokovnega znanja ter večjo 
sposobnostjo operacionalizacije zadanih ciljev). 
 
Razen omenjenih prednosti prinaša prevzem tudi določene nevarnosti, kot so odhod 
kakovostnih kadrov, večja možnost za razvoj osebne kariere kakovostnih kadrov, izguba 
motivacije zaradi odpora do sprememb in njihovega negativnega sprejemanja. Slednje lahko 
vodi v rutinsko opravljanje dela in nalog ter zmanjšanje inovativnosti, kar posledično 
povzroči zmanjšano rast in slabše poslovne rezultate. Zato je pomembno razporejanje kadrov 
glede na njihove zmožnosti oziroma delno preoblikovanje kadrovske sestave, poleg tega pa je 
pomembno, da se o spremenjenih vlogah oziroma delovnih nalogah dogovarja vnaprej, tako 
da zaposleni vedo, kaj naj pričakujejo po prevzemu.  
 
Novo nastala družba se možnim slabostim lahko izogne z jasno začrtano vizijo, na podlagi 
katere mora vodstvo oblikovati nov niz vrednosti, ki daje smisel delu zaposlenih v družbi, ki 
se je znašla v okoliščinah spremenjenega lastništva. Poudarek je na stalnem izobraževanju, ki 
prinaša konkurenčne prednosti tako novo nastali družbi kot njenim kadrom, ki družbe ne bodo 
zapustili, na stalnem motiviranju zaposlenih in stalnem komuniciranju z njimi.  
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5.5.5 Učinki prevzema na lokalno okolje 
 
Lokalno okolje podjetij, ki so predmet prevzema v Sloveniji, ni naklonjeno novim lastnikom 
iz drugih krajev. Strah jih je predvsem, ali bodo obdržali svoja delovna mesta in kakšna bo 
racionalizacija poslovanja. Ta strah včasih še spodbujajo informacije vodstev, ki si prevzema 
ne želijo. Zato mora imeti prevzemnik pri preseganju lokalnih hotenj in pri prepričevanju 
precej potrpljenja, predvsem pa mora zaposlene čimprej seznaniti s cilji prevzema in načrti. 
Potrebno je premostiti tudi kulturne razlike. Čeprav je ta problem morda na začetku videti 
zanemarljiv, je navsezadnje eden najtežjih, s katerimi se soočajo tudi svetovne integrirane 
družbe.  
 
Lokalna patriotska zavednost je na Primorskem in v Sloveniji nasploh precej razvita in lahko 
deluje destruktivno. Nekoliko teže se bo verjetno po prevzemu ljubljanska družba spopadla z 
negativnim odzivom notranjega in zunanjega okolja, ki je v družbi Pivka perutninarstvo zelo 
navezano. Morda bo na tej ravni manj vroče krvi, saj družba Jata Emona nima lastne 
proizvodnje in predelave perutninskega mesa, kot jo je občutila družba Perutnina Ptuj in se bo 
uspelo družbi Jata Emona uspešno dogovoriti z upravo in družbo pooblaščenko o izvajanju 
začrtane integracijske strategije. 
 
 
5.5.6 Učinki prevzema na delničarje 
 
Vsak prevzem vpliva tudi na delničarje podjetij. V primeru, da se prevzem izkaže za 
uspešnega, lahko zaradi operativnih in finančnih sinergij pridobijo delničarji obeh podjetij. 
Obstaja pomembna razlika med sovražnimi prevzemi in prijateljskimi združitvami. Pri 
sovražnih prevzemih delničarji ciljnega podjetja realizirajo visoke premije. Da bi imeli od 
prevzema družbe Pivka perutninarstvo s strani družbe Jata Emona koristi delničarji obeh 
družb, je potrebno po prevzemu načrtovane sinergije tudi uresničiti, kar je najtežja naloga. 
Mnogo združitev in prevzemov namreč ne doseže predvidenih sinergij in celo zniža vrednost 
premoženja delničarjev. 
 
Menimo, da prevzem družbe Pivke Perutninarstvo s strani družbe Jata Emona prinaša 
pozitivne sinergije tako s stališča slovenske živilsko-predelovalne industrije kot 
obojestranskih koristi, ki jih prevzem prinaša podjetjema. Pri tem so pomembne predvsem 
sinergije, ki bodo pozitivno vplivale na njuno konkurenčno sposobnost na domačih in tujih 
trgih ter nadaljnji razvoj poslovanja obeh podjetij kot skupine. Kako so posamezni učinki 
oziroma sinergije pomembni za obe družbi smo prikazali tudi z oceno posameznih učinkov 
oziroma sinergij (Tabela 19). 
 
Ob prevzemu nastanejo tudi določeni stroški, ki jih povzroči proces združevanja. Takšne 
stroške lahko razdelimo na organizacijske stroške pripojitve in povečanje variabilnih stroškov. 
Povezovalne aktivnosti zahtevajo precej prilagoditev in usklajevanj predvsem na 
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medorganizacijski ravni. Za določene naloge je potrebno najeti zunanje strokovnjake, kar 
lahko povzroči dodatne stroške prevzema (Penca, 2000, str. 99). Poudariti velja, da stroški 
pripojitve niso konstantni in trajni, ampak so največji v prvih letih po začetku prevzema, nato 
postopoma začnejo padati, medtem ko so prihranki trajni in z leti naraščajo zaradi vedno večje 
uporabnosti skupnih resursov ter izrabe sinergij in ekonomije obsega.  
 
Tabela 19: Ocena učinkov oziroma sinergij po posameznih področjih 
 

UČINKI OZIROMA SINERGIJE OCENA 

pokritost trgov *** 
izkoriščenost kapacitet ** 
višja kakovost izdelkov * 
ekonomije financ ** 
izmenjava znanj in izkušenj *** 
davčne olajšave ** 
skupna promocija ** 
skupna nabava *** 
vstop na nove trge *** 
znižanje režijskih stroško *** 
diferenciacija proizvodov ** 
uvajanje novih proizvodov ** 
večja stabilnost denarnih tokov ** 
velikost združenega podjetja *** 
sodelovanje pri proizvodnji ** 
učinki prevzema na zaposlene *** 
učinki prevzema na lokalno okolje *** 
učinki prevzema na delničarje ** 

 
OPOMBA: 
* … MANJ POMEMBNO,  
** … POMEMBNO,  
*** … ZELO POMEMBNO 

 
Vir: Lastna ocena. 
 
Povečanje variabilnih stroškov bi nastalo kot posledica povečanja prodaje pripojenega 
podjetja v primeru njegovega delovanja v sklopu prevzemnega podjetja. Ti stroški bi se 
povečevali z enako dinamiko kot povečanje prodaje. Morebitno dodatno zmanjševanje 
variabilnih stroškov bi bilo odvisno predvsem od izkoriščanja sinergij v poslovanju in 
povečanja produktivnosti zaposlenih produkcijskih faktorjev.  
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6 OCENA SMISELNOSTI PREVZEMA 
 
Analiza poslovanja, ocena finančnih kazalcev ter učinki in sinergije ob prevzemu družbe 
Pivka perutninarstvo s strani družbe Jata Emona potrjujejo našo hipotezo, da je prevzem 
družbe Pivka perutninarstvo s strani družbe Jata Emona smiseln. Novo nastala skupina mora 
začeti poslovati kot novo nastala družba in izkoristiti vse prednosti in priložnosti, ki jih ponuja 
poslovno okolje ter se uspešno zoperstaviti vsem nevarnostim in odpravljati slabosti, ki se ob 
prevzemu lahko pojavijo.  
 
Odločitev o prevzemu družbe Pivka perutninarstvo s strani Jata Emona temelji na nekaterih 
dejstvih: obe družbi sta relativno majhni po kapitalu, pri tem je družba Jata Emona dobro 
likvidna, kar za družbo Pivka perutninarstvo ne velja. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi postali 
obe družbi tarči prevzemnih procesov, s tem pa ne bi mogli zaščititi svojih dolgoročnih 
poslovnih ciljev in strategij.  
 
Uprava in nadzorni svet družbe Jata Emona sta ocenjevala, da so sinergije, ki bi nastale ob 
prevzemu družbe Pivka perutninarstvo, dovolj velike, da naj bi do prevzema lahko prišlo. Pri 
tem gre predvsem za sinergije v nabavi in optimizaciji sredstev. Z največjim lastniškim 
deležem v družbi Pivka perutninarstvo bo družba Jata Emona pomembno povečevala tudi 
letni obseg prodaje, to je na približno 15 milijard SIT, kar omogoča večjo raznolikost, saj 
pomeni prevzem pridobitev novega programa peruninskega mesa in izdelkov. Prodaja skupine 
bo s prevzemom usmerjena na prodajo perutninskih živil (jajc, mesa in izdelkov) končnim 
kupcem ter na kupce repromateriala, kjer so v ospredju kupci krmil. Takšna struktura prodaje 
bo zagotavljala večjo stabilnost in odpornost na tržna nihanja. Trgi, na katerih družbi delujeta 
niso neposredno odvisni, obvladovanje poglavitnega stroška, ki ga predstavljajo surovine za 
izdelavo krmil pa se bo izboljšalo. S prevzemom postane družba Jata Emona pomembnejša v 
slovenskem prostoru, saj so nekatere integracije v zadnjih letih na področju živilsko-
predelovalne panoge zelo povečale povprečne velikosti družb v tej panogi.  
 
Največ sinergij lahko pričakujemo na področju nabave in optimizacije sredstev. Nepotrebna 
sredstva bodo lahko najverjetneje odprodali, pričakovano znižanje stroškov nabave naj bi 
izboljšalo tudi finančne rezultate skupine. Po besedah prvega moža družbe Jata Emona 
Stojana Hergoutha bodo izkoristili najpomembnejše sinergije že v letu 2006 (nabava in 
prodaja), ostale (kontrola kakovosti, razvoj, itd.) po do konca leta 2007.  
 
Prevzem družbe Pivke perutninarstvo s strani družbe Jata Emona je strateška povezava, katere 
namen je povečati možnost dolgoročnega obstoja in razvoja vseh ključnih dejavnosti skupine. 
Proizvodnja perutninskega mesa in izdelkov je ena od teh dejavnosti. Zaradi te vizije se je 
tudi nova uprava družbe Pivke perutninarstvo strinjala s prevzemom, saj so z oceno 
dolgoročne perspektive te dejavnosti ugotovili, da je družba Pivka perutninarstvo zaradi 
neugodne lastniške strukture postavljena na rob integracij v živilsko-predelovalni industriji, 
njen nadaljnji obstoj in razvoj pa je zaradi dokaj slabe likvidnosti in omejenosti lastnih 
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finančnih virov izpostavljen velikemu tveganju. Čeprav se zaposleni v družbi Pivka 
perutninarstvo zaradi dolgoletne tradicije, ki jo ima družba na perutninskem področju, tega 
tveganja niso zavedali, lahko upamo, da se bo s prevzemom tveganje nadaljnjega obstoja 
družbe Pivka perutninarstvo bistveno zmanjšalo. Združitev morda pomeni tudi večjo 
privlačnost take družbe za tujega prevzemnika ali strateškega partnerja in s tem boljšo prodajo 
nove družbe.  
 
 
7 SKLEP 
 
V devetdesetih letih je bilo v živilsko-predelovalni panogi v EU največ prevzemov in 
združitev v dejavnostih predelave mleka, predelave mesa, pivovarstvu, konditorstvu in 
pekarstvu. V živilsko-predelovalni industriji se podjetja, po intenzivnem obdobju 
horizontalnih integracij v osemdesetih letih, pogosteje kot v drugih industrijskih panogah 
povezujejo vertikalno. Integracije so pogoste predvsem v panogah, kjer je proizvajalec precej 
odvisen od dobaviteljev surovin (npr. predelava mesa, mleka, proizvodnja krmil, itd.) Proces 
prestrukturiranja živilsko-predelovalne industrije določata dva dejavnika. Potreba po 
koriščenju ekonomije obsega zahteva nadaljnjo konsolidacijo razdrobljene industrije, hkrati 
omejena velikost trga ne dopušča, da se proces konsolidacije nadaljuje brez tveganja, da se 
pojavi nekonkurenčna industrija. Obseg celotnega trga se s trgovinskim povezovanjem 
Slovenije povečuje. 
 
Slovenska živilska podjetja so šele pred kratkim začela ukrepati proti izraziti strukturni 
slabosti, to je zaostajanju v proizvodnih zmogljivostih in kapitalski moči. Povezovalni procesi 
so postali pomemben element upravljavskih strategij. Združevanje podjetij zagotovo ni 
"čarobna formula" za izboljšanje konkurenčnega položaja panoge. Slovenija je s pristopom k 
EU postala del odprtega trga, kjer vlada ostra konkurenca med ponudniki proizvodov in 
storitev. Poslovanje nekonkurenčnih podjetij je tako ogroženo. Živilsko-predelovalna 
industrija pri tem ni izvzeta. Pričakovati je celo, da ima zaradi obsega sprememb in 
nezadovoljive konkurenčnosti ob vključitvi v skupni trg velike težave. Obseg negativnih 
učinkov ob odprtju trgov je tesno povezan s stopnjo izoliranosti in zaščite pred spremembami. 
Zaradi konkurenčnih pritiskov tujih podjetij so domača podjetja prisiljena zniževati cene 
proizvodov ter stroškovno-cenovne marže, kar pozitivno vpliva na ekonomsko blaginjo 
kupcev. Ključni dejavnik sprememb po dejavnostih je cenovna konkurenčnost živilskih 
podjetij. Pri številnih proizvodih in dejavnostih so cene bistveno višje kot pri konkurentih.  
 
Družba Jata Emona je v družbi Pivka perutninarstvo našla primernega partnerja s 
komplementarnim proizvodnim programom. Prevzem bo obema podjetjema prinesel 
sinergije, hitrejši razvoj bo obema omogočil intenzivnejši in bolj suveren nastop na trgih bivše 
Jugoslavije in Evrope. Ob skupnem nastopu na trgu bosta podjetji bogatejši za združeno moč 
kapitala, marketinško in tehnološko znanje ter razvoj izdelkov.  
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Prevzem po naši oceni prinaša celo vrsto sinergij, predvsem na področju zniževanja stroškov. 
Med te lahko uvrstimo povečanje ekonomije obsega in združitev funkcije logistike, nabave, 
administracije in informatike. Sinergične učinke povzroča izkoriščanje ekonomij obsega pri 
nabavni in prodajni funkciji, združevanje posameznih poslovnih funkcij ter skupna promocija. 
Med tržnimi cilji je pomemben vstop na nove trge oziroma večja prisotnost na obstoječih 
trgih. Za družbo Pivka perutninarstvo so pomembni predvsem večja prisotnost v velikih 
trgovskih centrih ter njeni izvozni distribucijski kanali. Združeno podjetje bo imelo na 
slovenskem trgu boljšo regionalno pokritost, saj ima družba Pivka perutninarstvo največji 
tržni delež prav v svojem regionalnem okolju, družba Jata Emona pa na ostalem področju.  
 
Pomembna je tudi boljša izmenjava znanj in izkušenj med strokovnjaki znotraj združenega 
podjetja. Finančne cilje povezovanja omenjenih družb vidimo predvsem v ekonomiji financ, 
ki nastajajo kot posledica skupne finančne funkcije. Namen povezave je v zmanjšanju 
stroškov, doseganju večje produktivnosti in večje rentabilnosti ter večjega dobička in višje 
vrednosti delnic, kar je v interesu lastnikov. Poleg čisto finančnih ciljev so za združitveni 
proces pomembni tudi davčni cilji, saj bi imelo združeno podjetje v naslednjih poslovnih letih 
davčne olajšave, zaradi akumulirane izgube družbe Pivka perutninarstvo v preteklosti.  
 
Na področju trženja večja velikost združenega podjetja povečuje zanesljivost dobave in 
zagotovitev celotnega dogovorjenega asortimana. Poveča se tudi pogajalska moč nasproti 
velikim kupcem. Skupen nastop na prodajnih trgih doma in v tujini pomeni zmanjšanje 
potrebnega števila komercialistov, boljšo obdelavo trga ter boljši stik s kupci in njihovimi 
potrebami, željami in zahtevami. Združitev poslovanja vpliva na zmanjšanje stroškov 
obdelave kupcev in optimizacije pogajanj o cenah. Skupna nabava omogoča večjo pogajalsko 
moč nasproti dobaviteljem, s čimer se lahko dosega višje popuste (rabate) ter posledično nižje 
cene vhodnih surovin in ugodnejše plačilne pogoje. Na ta način se znižuje stroške surovin in 
drugega materiala.  
 
Na področju proizvodnje so glavni prihranki možni pri specializaciji in delitvi proizvodnih 
programov. Skupno obvladovanje tehnologije in tehnoloških postopkov bo prispevalo k 
nižjim stroškom najema zunanjih strokovnjakov ter večji produktivnosti in izkoriščenosti 
opreme. Skupen razvoj novih izdelkov lahko dviguje kakovostno raven proizvodov in hkrati 
znižuje stroške na enoto zaradi učinkovitejše izrabe in s tem manjše porabe surovin. Na 
področju proizvodnje je čedalje pomembnejše prilagajanje okolje-varstvenim zahtevam, ki 
postaja vedno bolj zahtevo in strokovno pomembno.  
 
Združeni podjetji lahko dosegata velike prihranke pri režijskih stroških. Prihranki pri 
distribuciji so možni predvsem pri dostavljanju proizvodov odročnim odjemalcem. Združeno 
podjetje bi lahko razvilo učinkovito diferenciacijo svojih proizvodov. Nekatere izdelke lahko 
pozicionirajo v višjem, druge v nižjem cenovnem razredu. Na ta način je mogoče maksimirati 
prodane količine in doseči različne tipe potrošnikov. Poleg tega diferencirana cenovna 
politika omogoča doseganje višjih povprečnih cen in s tem maksimiranje prihodkov od 
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prodaje. S svojo velikostjo bo združeno podjetje uspešno konkuriralo tudi na evropskem trgu. 
Poleg tega je velikost zelo pomembna tudi za vstop v velike evropske trgovske verige, ki ne 
poslujejo z majhnimi proizvajalci.  
 
Dejstvo je, da prevzem ne sme temeljiti zgolj na finančnih pričakovanjih, ampak na stvarnih 
in vsakdanjih stvareh, kot so na primer trgi in tehnologija. Pri prevzemu je pomembno, da 
podjetji dajeta največ poudarka dobro izvedeni integraciji po združitvi, ki mora biti podprta z 
dobro razvojno strategijo, temeljitim pregledom partnerja in analizo bonitete podjetja. 
Problemi se redno pojavljajo na področjih vizije, vodstva, rasti, zgodnjega uspeha, 
komunikacije, obvladovanja tveganj in kulture. Problematika na področju vizije se pojavlja 
največkrat, ker partnerja nimata jasne predstave, zakaj se združujeta. Določitev vodstva je ena 
izmed najzahtevnejših nalog vsake pogajalske skupine, vendar je za dosego želenih ciljev le 
to izrednega pomena. Novo nastala družba si mora zadati jasne in merljive cilje o rasti in 
sinergijah, ki jih hoče doseči.  
 
Na področju kulture se kaže problematika predvsem v tem, da družbe pogosto nočejo priznati, 
da obstajajo kulturne pregrade in da jih ni mogoče na hitro odstraniti. Dodatno pomembnost je 
potrebno pripisati dejstvu, da je kultura sestavljena iz velikega števila različnih faktorjev, ki 
jih je potrebno upoštevati za dobro delovanje novo nastale družbe. V novo nastali družbi bi 
vodstvo moralo dati več pozornosti na komunikacijo z zaposlenimi, pri čemer ta naloga ne 
vključuje le okrožnic zaposlenim in dobro sestavljenih pisem strankam, temveč tudi dejavno 
vključitev, ki v večjem obsegu zmanjšuje negotovost in razočaranje ter pripomore k občutku 
poštenosti in odprtosti.  
 
Vsak prevzem vpliva tudi na delničarje podjetij. V primeru, da se prevzem izkaže za 
uspešnega, lahko zaradi operativnih in finančnih sinergij pridobijo delničarji obeh podjetij. 
Obstaja pomembna razlika med sovražnimi prevzemi in prijateljskimi združitvami. Pri 
sovražnih prevzemih delničarji ciljnega podjetja realizirajo visoke premije. Da bi imeli od 
prevzema družbe Pivka perutninarstvo s strani družbe Jata Emona koristi delničarji obeh 
družb, je potrebno po prevzemu načrtovane sinergije tudi uresničiti, kar je najtežja naloga. 
Mnogo združitev in prevzemov namreč ne doseže predvidenih sinergij in celo zniža vrednost 
premoženja delničarjev. 
 
Menimo, da je prevzem družbe Pivke Perutninarstvo s strani družbe Jata Emona nujen tako s 
stališča slovenske živilsko-predelovalne industrije kot obojestranskih koristi, ki jih prevzem 
podjetjema prinaša. Pri tem so pomembne predvsem sinergije, ki bodo pozitivno vplivale na 
njuno konkurenčno sposobnost na domačih in tujih trgih ter nadaljnji razvoj poslovanja obeh 
podjetij kot skupine.  
 
Na odgovor na vprašanje, ali bosta združeni podjetji dosegli zastavljene cilje in v kolikšni 
meri bosta uresničili načrtovane sinergije, bomo morali še počakati. Poprevzemne aktivnosti 
imajo namreč večjo težo in pomen kot sam prevzem. Povečanje tržne in finančne moči, 
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učinkovitosti in produktivnosti poslovanja ter dobička so končni cilji povezanih podjetij, ki so 
uresničljivi, vendar bodo zahtevali čim bolj učinkovito in uspešno integracijo družbe Pivka 
perutninarstvo v poslovne procese družbe Jata Emona.  
 
V odsotnosti dobre ponudbe tujih strateških partnerjev je verjetno ta združitev smiselna, če 
lahko vodstvo uresniči potrebne organizacijske, poslovne in kadrovske spremembe. Čisto 
mogoče je, da bi bil prevzem po proizvodni plati lahko boljši s strani kakšnega strateško 
močnega podjetja, vendar tega očitno ni. Zavedati se moramo, da bi takšen prevzem okolje 
tudi težko sprejelo. Vendar obstaja možnost, da bo združeno podjetje že jutri tarča prevzema s 
strani kakšnega tujega ali domačega podjetja.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Osnovni kazalniki strukture živilsko-predelovalne panoge v letu 2004 
 

Neto dobiček 
/ izguba  

Število 
podjetij 

Število 
zaposlenih 

Prihodki od 
prodaje 

Prihodki na 
tujih trgih 

Dodana 
vrednost 

DEJAVNOST 
(v mio SIT) 

___________________________________________________________________________ 

D – Predelovalne dejavnosti 6.790 209.360 4.471,1* 2.616,7* 1.303,3* 148.635,7

424 18.141 434,9* 72,0* 112,6* -2.173,9DA – Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 
 Struktura v % (DA = 100)

DA 15. Proizvodnja hrane, pijač in krmil 99,8 99,2 96,7 95,2 95,9 -4.654,2

16,3 25,9 23,5 17,0 18,9 -1.156,6 15.1 Proizvodnja, konzerviranje mesa, mesnih izdelkov

 15.2 Predelava in konzerviranje rib in ribjih izdelkov 1,7 1,2 0,9 2,0 0,9 95,5

9,0 9,7 10,2 20,8 10,6 -2.131,9 15.3 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 

 15.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 2,1 1,1 1,7 0,7 1,1 -50,1

5,7 9,2 14,9 16,2 6,6 -2.318,7 15.5 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 

 15.6 Mlinarstvo in proizvodnja škroba in škrobnih  
3,1 3,7 4,0

izdelkov 
2,7 3,9 420,6

 15.7 Proizvodnja krmil 2,6 2,0 3,5 1,9 2,1 179,5

 15.8 Proizvodnja drugih živil 48,1 34,5 24,1 20,8 33,2 1.391,7

   15.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 30,0 23,4 12,8 1,5 18,3 575,7

   15.83 Proizvodnja sladkorja 0,2 1,2 2,4 1,5 3,2 -241,2

   15.84 Proizvodnja kakava, čokolade, bombonov 0,9 3,8 2,7 7,1 3,2 218,0

   15.86 Predelava čaja in kave 6,4 4,2 5,2 9,9 7,1 659,4

 15.9 Proizvodnja pijač 11,3 11,8 13,8 13,2 18,6 -1.084,3

   15.93 Proizvodnja vina iz grozdja 4,0 4,0 2,7 1,7 3,0 -949,4

   15.96 Proizvodnja piva 2,1 4,8 8,1 9,1 11,8 -225,5

   15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalk. pijač 2,6 2,9 3,0 2,3 3,8 89,6

0,2 0,8 3,3 4,8 4,1 2.480,3DA 16. Proizvodnja tobačnih izdelkov 
 

Opomba: * v milijardah SIT 
 

Vir: Kuhar, 2005 str. 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 



 

Priloga 2: Uspešnost poslovanja živilsko-predelovalnih dejavnosti.  
 

DEJAVNOST 
Izvozna 

usmerjenost
Produktivnost

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega

Dobiček / 
izguba na 

zaposlenega 
ROS ROA 

DA - Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 94,9 103,0 95,4 361,5* 1,8° -1,5°

15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 102,5 104,2 97,6 377,9* 1,8° -1,5°

15.1 Proizvodnja, konzerviranje mesa, mesnih izdelkov 100,4 108,2 102,2 291,5* 1,4° -1,3°

15.2 Predelava in konzerviranje rib in ribjih izdelkov 99,1 106,1 104,1 38,5 6,3 35,5

15.3 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 103,8 108,7 94,8 -1.850,0* 8,4° 7,1°

15.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 68,7 111,2 98,1 9,9 8,9 11,8

15.5 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 121,2 96,8 72,6

___________________________________________________________________________ 

-1.756,2* 4,7° -7,0°

69,3 113,4 121,2 152,7 134,7 142,715.6 Mlinarstvo in proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 

15.7 Proizvodnja krmil 4.736,5 98,0 77,4 49,0 50,0 64,8

132,3 106,4 103,5 32,0 30,0 34,515.8 Proizvodnja drugih živil 
96,3 106,3 95,5 28,6 26,9 29,315.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

251,7 154,3 166,7 -1.643,1* -4,6° -2,7°15.83 Proizvodnja sladkorja 
145,9 118,8 104,5 58,3 49,1 60,715.84 Proizvodnja kakava, čokolade, bombonov 
126,3 100,9 118,5 40,0 39,7 44,815.86 Predelava čaja in kave 

81,0 100,0 102,5 32,3 32,3 2,0°15.9 Proizvodnja pijač 
83,2 102,7 93,0 -1.344,7* -8,6° -4,8°15.93 Proizvodnja vina iz grozdja 
85,9 99,8 98,5 -2.463,1* -7,6° -3,7°15.96 Proizvodnja piva 
62,1 90,6 108,9 8.374,9* 38,7° 16,8°15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalko. pijač 
54,1 144,3 122,0 198,7 137,7 54,216. Proizvodnja tobačnih izdelkov 

104,8 115,1 115,6 163,1 141,6 147,0D – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
 

Opomba: * Absolutna razlika v tisoč SIT, º Absolutna razlika v odstotnih točkah. 
 

Vir: Kuhar, 2005, str. 19 
 
 
Priloga 3: Struktura zaposlenih glede na strokovno izobrazbo družbe Jata Emona v letih od 
2002 do 2004 
 

zaposleni v letu 2002 zaposleni v letu 2003 zaposleni v letu 2004 
Strokovna izobrazba struktura 

(v %) 
število 

struktura 
(v %) 

število 
struktura 

število 
(v %) 

Indeks 
04/02 

doktorat 1 0,4 1 0,4 1 0,4 100,0 
magisterij 1 0,4 1 0,4 1 0,4 100,0 
visokošolska izobrazba 22 8,7 23 8,9 20 8,3 95,4 
višješolska izobrazba 12 4,8 12 4,7 13 5,4 112,5 
srednješolska izobrazba 55 21,8 59 22,9 60 24,8 113,8 
kvalificirani 52 20,6 54 20,9 46 19,0 92,2 
polkvalificirani 10 4,0 10 3,9 10 4,1 102,5 
ostalo 99 39,3 98 38,0 91 37,6 95,7 
SKUPAJ 252 100,0 258 100,0 242 100,0 100,0 

 
Vir: Letno poročilo družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004. 
 
 
 

 

II 



 

Priloga 4: Izobrazbena struktura zaposlenih v družbi Perutnina Ptuj med leti od 2002 do 2004 
 

zaposleni v letu 2002 zaposleni v letu 2003 zaposleni v letu 2004 
Strokovna izobrazba 

število 
struktura 

število 
struktura 

(v %) 
število 

struktura 
(v %) 

Indeks 
04/02 

(v %) 
doktorat 3 0,2 3 0,17 3 0,2 100,0 
magisterij 8 0,4 7 0,39 10 0,6 125,0 
visokošolska izobrazba 90 5,0 91 5,04 62 3,6 68,9 
višješolska izobrazba 53 2,9 59 3,27 60 3,5 113,2 
srednješolska izobrazba 298 16,4 325 18,00 331 19,5 111,1 
kvalificirani 436 24,0 487 26,97 464 27,2 106,4 
kvalificirani–ostali profil 

___________________________________________________________________________ 

68 3,7 20 1,11 19 1,1 27,9 
polkvalificirani 264 14,5 49 2,71 67 4,0 25,4 
nekvalificirani 560 30,8 765 42,36 687 40,3 122,7 
SKUPAJ 1816  100 1806 100 1703 100 93,8 

 
Vir: Letno poročilo družbe Perutnina Ptuj za leto 2002, 2003, 2004.  
 
Priloga 5: Bilanca stanja družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004 
 
Bilanca stanja družbe Jata Emona za obdobje 2002-2004 LETO 
Postavke iz bilance stanja (v 1000 SIT) 2002 2003 2004 
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     
SREDSTVA  6.281.380 7.642.310 7.223.922
A. STALNA SREDSTVA 3.965.441 4.409.510 4.690.387
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 22.393 51.519 37.000
a) Dolgoročni odloženi stroški poslovanja 0 30.485 21.131
b) Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 22.393 21.034 15.869
II. Opredmetena osnovna sredstva 3.651.693 4.098.104 3.845.415
III. Dolgoročne finančne naložbe  291.355 540.764 527.095
B. GIBLJIVA SREDSTVA 2.313.320 2.950.372 2.812.291
I. Zaloge 982.585 1.102.949 964.756
II. Poslovne terjatve  1.158.618 1.596.013 1.566.033
a) Dolgoročne poslovne terjatve 25.927 23.334 10.750
b) Kratkoročne poslovne terjatve 1.132.691 1.572.679 1.555.283
III. Kratkoročne finančne naložbe 148.074 241.100 274.618
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 24.043 10.310 6.884
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.619 1.551 2.121
Zabilančna sredstva 458.342 2.001.230 1.002.499
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v 1000 SIT) 6.281.380 7.642.310 7.223.922
A. KAPITAL  5.120.528 5.405.211 5.408.352
I. Vpoklicani kapital  3.197.534 3.197.534 3.197.534
a) Osnovni kapital 3.197.534 3.197.534 3.197.534
b) Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0
II. Kapitalske rezerve 559 7.688 8.571
III. Rezerve iz dobička 563.803 602.100 605.897
IV. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 704.541 816.178 1.057.346
V. Čista poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/izguba poslovnega leta) 256.974 384.594 127.910
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 397.117 397.117 411.094
B. REZERVACIJE 296.858 303.502 284.525
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 861.110 1.931.396 1.527.087
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti  1.218 36.956 34.433
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti  859.892 1.894.440 1.492.654
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.884 2.201 3.958
Zabilančne obveznosti 458.342 2.001.230 1.002.499

 
Vir: Bilanca stanja družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004. 

 

III 



 

Priloga 6: Izkaz poslovnega izida družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004 
 
Izkaz poslovnega izida družbe Jata Emona za obdobje 2002-2004 LETO 
Postavke iz izkaza poslovnega izida (v 1000 SIT) 2002 2003 2004 
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 7.150.438 8.545.829 9.318.431
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 6.342.846 7.577.242 8.172.128
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 807.592 968.587 1.146.303
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN  
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 110.733 18.052 -54.578

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
(S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI) 142.044 299.543 73.705

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 5.714.069 6.973.795 7.595.046
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 4.944.845 6.073.825 6.624.424
b) Stroški storitev 769.224 899.970 970.622
6. STROŠKI DELA 999.614 1.061.387 1.114.628
a) Stroški plač 713.553 749.902 788.654
b) Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 0
c) Stroški drugih zavarovanj 156.169 164.377 124.636
d) Drugi stroški dela 129.892 147.108 201.338
7. ODPIS VREDNOSTI 493.105 527.338 421.735
a) Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 386.996 426.927 420.915
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 1.068 662 820

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 105.041 99.749 0
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 32.325 39.006 39.344
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 19.952 20.546 2.174
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGOROČNIH TERJATEV 26.793 27.311 700
11. FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV 95.063 173.106 51.609
12. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI 113 619 990
13. FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI 26.729 59.842 65.418
14. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  
(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA) 279.068 422.400 154.880

16. IZREDNI PRIHODKI 8.587 17.506 6.249
17. IZREDNI ODHODKI 3.220 6.037 779
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA  
(DOBIČEK/IZGUBA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA) 5.367 11.469 5.470

19. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 33 10.978 28.644
20. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI V DRUGIH  
POSTAVKAH 0 0 0

21. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA  
(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) 284.402 422.891 131.706

22. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 704.541 816.178 1.057.346
23. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0 0
24. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 0
a) zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0 0
b) zmanjšanje rezerv za lastne deleže 0 0 0

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0 0
d) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0
25. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 27.428 38.267 3.796
a) povečanje zakonskih rezerv 0 0 0
b) povečanje rezerv za lastne deleže 27.428 38.267 3.796
c) povečanje statutarnih rezerv 0 0 0
d) povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0
26. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 961.515 1.200.802 1.185.256

 
Vir: Izkaz poslovnega izida družbe Jata Emona za leto 2002, 2003, 2004. 
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Priloga 7: Bilanca stanja družbe Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004 
 
Bilanca stanja družbe Pivka perutninarstvo za obdobje 2002-2004 LETO 
Postavke iz bilance stanja (v 1000 SIT) 2002 2003 2004 
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     
SREDSTVA  7.402.503 7.618.899 7.641.186
A. STALNA SREDSTVA 5.654.753 5.857.158 5.816.737
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 56.918 57.693 51.608
a) Dolgoročni odloženi stroški poslovanja 43.890 46.156 39.664
b) Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 13.028 11.537 11.944
II. Opredmetena osnovna sredstva 5.510.708 5.717.702 5.682.183
III. Dolgoročne finančne naložbe  87.127 81.763 82.946
B. GIBLJIVA SREDSTVA 1.736.187 1.740.226 1.804.686
I. Zaloge 634.036 779.475 943.902
II. Poslovne terjatve  941.426 903.542 829.805
a) Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0
b) Kratkoročne poslovne terjatve 941.426 903.542 829.805
III. Kratkoročne finančne naložbe 39.850 5.201 4.275
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 120.875 52.008 26.704
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11.563 21.515 19.763
Zabilančna sredstva 1.245.668 1.631.978 1.925.422
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v 1000 SIT) 7.402.503 7.618.899 7.641.186
A. KAPITAL  4.646.930 4.658.000 4.280.350
I. Vpoklicani kapital  1.086.399 1.086.399 1.086.399
a) Osnovni kapital 1.086.399 1.086.399 1.086.399
b) Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0
II. Kapitalske rezerve 366.201 366.201 366.201
III. Rezerve iz dobička 1.913.645 1.913.645 1.547.065
IV. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 0 0 0
V. Čista poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/izguba poslovnega leta) 0 11.070 0
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 1.280.685 1.280.685 1.280.685
B. REZERVACIJE 57.163 170.538 216.628
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.697.900 2.789.992 3.143.795
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti  1.096.953 1.162.511 839.199
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti  1.600.947 1.627.481 2.304.596
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 510 369 413
Zabilančne obveznosti 1.245.668 1.631.978 1.925.422

 
Vir: Bilanca stanja družbe Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004. 
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Priloga 8: Izkaz poslovnega izida družbe Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004 
 
Izkaz poslovnega izida družbe Pivka perutninarstvo za obdobje 2002-2004 LETO 
Postavke iz izkaza poslovnega izida (v 1000 SIT) 2002 2003 2004 
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.172.632 5.430.802 5.554.560
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 4.768.565 4.989.168 4.985.586
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 404.067 441.643 568.974
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN  
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 28.846 115.987 -29.809

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
(S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI) 30.128 30.437 13.616

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 3.754.295 4.034.726 4.140.337
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.628.327 2.842.827 2.829.730
b) Stroški storitev 1.125.968 1.191.899 1.310.607
6. STROŠKI DELA 1.077.266 1.154.076 1.252.115
a) Stroški plač 769.213 821.357 884.968
b) Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 0
c) Stroški drugih zavarovanj 123.843 134.314 146.884
d) Drugi stroški dela 184.210 198.405 220.263
7. ODPIS VREDNOSTI 271.599 293.021 284.882
a) Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 235.495 277.986 258.309
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 32.306 0 0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.798 15.035 26.573
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 29.733 37.953 53.637
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 27.219 25 0
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGOROČNIH TERJATEV 412 220 0
11. FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV 44.135 17.800 14.807
12. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI 0 0 0
13. FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI 65.159 74.134 116.841
14. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  
(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA) 105.320 1.361 -294.638

16. IZREDNI PRIHODKI 610 11.195 13.395
17. IZREDNI ODHODKI 2.479 1.486 96.407
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA  
(DOBIČEK/IZGUBA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA) -1.869 9.709 -83.012

19. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0
20. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI V DRUGIH  
POSTAVKAH 0 0 0

21. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA  
(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) 103.451 11.070 -377.650

22. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/IZGUBA -187.825 0 11.070
23. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0 0
24. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 84.374 0 366.580
a) zmanjšanje zakonskih rezerv 84.374 0 366.580
b) zmanjšanje rezerv za lastne deleže 0 0 0

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0 0
d) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0
25. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 0
a) povečanje zakonskih rezerv 0 0 0
b) povečanje rezerv za lastne deleže 0 0 0
c) povečanje statutarnih rezerv 0 0 0
d) povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0
26. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 0 11.070 0

 
Vir: Izkaz poslovnega izida za družbo Pivka perutninarstvo za leto 2002, 2003, 2004. 
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