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1 UVOD 
 
 
V času približevanja in včlanitve v Evropsko Unijo je za slovenska podjetja zelo pomembno, da 
so se čim bolj pripravila na vstop, saj nam bo to poleg vseh pozitivnih učinkov na celotno družbo 
prineslo tudi številne spremembe in priložnosti, ki se bodo pojavljale na skupnem trgu. Trg bo 
ekspandiral, povečala se bo konkurenca na vseh področjih, sprostil se bo prosti pretok materialov, 
kot tudi delovne sile.V takšnih pogojih bo lahko uspešno poslovalo in preživelo le tisto podjetje, 
ki bo imelo točno opredeljene temeljne, prednostne in odločilne smeri razvoja in rasti podjetja, 
tako v časovnem kot tudi v prostorskem horizontu. Določanje teh smeri rasti in razvoja od 
podjetja zahteva  strateško planiranje, ki je za vsako podjetje vitalnega pomena, saj tako 
kratkoročno kot dolgoročno uravnava in usklajuje optimalno poslovanje podjetja z optimalnim 
izkoriščanjem in zagotavljanjem vseh razpoložljivih virov. 
 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE, NAMEN IN CILJ DELA 
 
Strateško poslovodenje, ki ga sestavlja izdelava planskih predpostavk, proces strateškega 
planiranja v ožjem smislu ter uresničevanje in kontrola, je cikličen proces, katerega zasnovo in 
dinamiko določa prav proces strateškega planiranja, zato lahko planiranje opredelimo tudi kot 
temelj modernega poslovodenja. Celovito strateško poslovodenje je zelo kompleksen in zahteven 
proces, ki ga mora izvajati najvišje poslovodstvo in katerega posamezni elementi sestavljajo in 
oblikujejo mozaik, ki zagotavlja konkurenčno prednost podjetja. 
 
Proces strateškega planiranja, ki temelji na planskih predpostavkah, je sestavljen iz podprocesov 
iskanja in zaznavanja poslovnih problemov (celovita ocena podjetja, npr. SWOT, portfeljska 
analiza), postavljanja planskih ciljev, razvijanja strategij, ocenjevanja strategij in podprocesa 
izbire strategij in končne izdelave strateškega plana. Prva in verjetno najobsežnejša faza tega 
procesa pa je celovita ocena podjetja. Bistvo takšne celovite ocene je analiza preteklih in sedanjih 
podatkov ter informacij, ki se nanašajo na možno prihodnost. Ta ocena daje temelj za sam proces 
strateškega planiranja v ožjem smislu besede (Pučko, 1996, str.133). 
 
Celovito oceno podjetja je  možno napraviti na več načinov: s pomočjo portfeljske analize, z 
analizo na osnovi Porterjeve verige vrednosti ali s pomočjo SWOT analize, pri čemer je SWOT 
analiza najpogostejši pripomoček za celovito ocenjevanje podjetij. Proučene informacije iz 
notranjosti podjetja in iz njegovega okolja, določitev priložnosti in nevarnosti v okolju ter 
opredelitev prednosti in slabosti podjetja sestavljajo osnovne aktivnosti SWOT analize. Zaradi 
takšne usmerjenosti je SWOT analizo mogoče uporabiti kot koristen pripomoček za proučevanje 
celovitega položaja podjetja (Treven, 1992, str.644). 
 
Poslovna enota Kemija Mozirje je strateška poslovna enota, ki deluje relativno samostojno v 
okviru matičnega podjetja Cinkarna Celje, d.d. Ukvarjamo se z izdelavo praškastih lakov, ki so 
naš glavni proizvod, z izdelavo premazov, masterbatchov in poliuretanske pene. Kljub zelo široki 
paleti proizvodov se na vseh področjih srečujemo z izredno hudo konkurenco, nenehnim 
pritiskom naših odjemalcev na boljše pogoje poslovanja in posledično na zniževanje cen, s 
spremembami mikro in makro okolja, v katerem podjetje posluje, s spremljajočo recesijo na eni 
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strani ter s povečevanjem proizvodnje na drugi strani, zato je izredno pomembno, da poznamo 
vse prednosti in slabosti podjetja ter priložnosti in nevarnosti, ki prežijo na podjetje v okolju, v 
katerem posluje. 
 
Osnovna namena predloženega specialističnega dela sta: 
• na temelju ocenjevanja posameznih podstruktur podjetja diagnosticirati vse prednosti in 

slabosti poslovne enote ter priložnosti in nevarnosti, ki prežijo nanjo v okolju, v katerem 
posluje. Določitev omenjenih parametrov nas v prihodnosti lahko usmeri, kako se izogniti 
prežečim nevarnostim v okolju, kako znižati stroške poslovanja, kako doseči večjo 
produktivnost in rentabilnost poslovanja, predvsem pa, kako doseči večjo konkurenčno 
prednost glede na ostale igralce v panogi. Omogoča nam opredelitev smernic, ciljev in 
strategij za nadaljnje poslovanje poslovne enote in doseganje planskih ciljev. 

• s pomočjo General Electric – McKinseyjeve portfeljske analize pozicionirati strateško 
poslovno enoto Kemija Mozirje v okvir celotnega podjetja Cinkarna Celje, d.d., ter iz 
rezultatov omenjene analize ugotoviti in predlagati nadaljnje postopke, ki bi pomagali 
strateški poslovni enoti doseči optimalne pogoje poslovanja, ki bi bili v največjo korist za 
celotno podjetje Cinkarna Celje, d.d.. 

 
Cilj specialističnega dela je izdelati celovito analizo poslovanja poslovne enote Kemija Mozirje, 
ki je v sestavi podjetja Cinkarna Celje, d.d., s pomočjo SWOT analize in izdelati General Electric 
–McKinseyevo portfeljsko analizo podjetja Cinkarna Celje, d.d.. Za izdelavo analize in doseganje 
namena raziskave je potrebno predstaviti dejavnike makrookolja podjetja in njihove vplive na 
podjetje, predstaviti mikrookolje podjetja, njihovo medsebojno povezanost in vplivnost, 
predstaviti in opredeliti podjetje in poslovno enoto, njene funkcije in povezanost med funkcijami 
ter na osnovi razpoložljivih podatkov razviti in izvesti SWOT analizo. 
 
Ugotoviti želim, katere so prednosti poslovne enote Kemija Mozirje, na katerih mora ta graditi 
svoj razvoj, kakšne so njene slabosti, ki jih je potrebno maksimalno zmanjšati in minimizirati, 
kakšne priložnosti se poslovni enoti odpirajo v prihodnosti in kakšne so nevarnosti, ki se jim 
mora v prihodnosti izogniti. Na osnovi dobljenih rezultatov analize želim vsaj delno nakazati pot 
in smer, ki bi poslovni enoti prinesla relativno varno in konkurenčno poslovanje v prihodnosti. V 
okviru portfeljske analize želim ugotoviti, kakšen je relativni konkurenčni položaj naše strateške 
poslovne enote.  
 
 
1.2 METODE PROUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 
 
Metodološki prijemi, ki jih bom uporabil pri sestavljanju specialističnega dela, temeljijo tako na 
teoretičnih osnovah, mojih subjektivnih ocenah, kot tudi na poslovodnih ocenah. Rezultati 
analize bodo temeljili predvsem na: 
• analizi poslovanja PE Kemija Mozirje, 
• analizi poslovanja podjetja Cinkarna Celje, d.d., 
• ugotavljanju razmer in položaja celotne panoge, v kateri podjetje posluje v Sloveniji in v 

svetu, 
• sintetiziranju in uporabi teoretičnih znanj in relevantnih izkušenj s področja poslovanja in 

funkcioniranja podjetja, 
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• aplikaciji modela celovite ocene poslovanja, ki temelji na ugotavljanju prednosti, slabosti, 
nevarnosti in priložnosti PE Kemija Mozirje in pozicioniranju PE Kemija Mozirje v General 
Electric – McKinseyjevi portfeljski matriki. 

 
Specialistično delo je sestavljeno iz osmih poglavij, ki kot celota sestavljajo celovito oceno PE 
Kemija Mozirje.  
 
V uvodu so predstavljeni problematika, namen, cilji in metode specialističnega dela. V 
nadaljevanju sledi kratka predstavitev podjetja Cinkarna Celje, d.d., in PE Kemija Mozirje s 
kronološkim prikazom dosedanjega poslovanja.  
 
V tretjem poglavju je predstavljena teoretična vsebina celovite ocene podjetja, ki se v četrtem 
poglavju nadaljuje s kompletno panožno in makroanalizo okolja, v katerem podjetje posluje.  
 
Peto poglavje je osrednje poglavje specialističnega dela. Zajema analizo uspešnosti poslovanja 
PE Kemija Mozirje z izračuni vseh pomembnih kazalcev, iz katerih ugotavljamo uspešnost 
posameznega podjetja in katere bom primerjal s kazalniki v panogi. S pomočjo točkovnega 
ocenjevanja in analiziranja ter diagnosticiranja so podane prednosti in slabosti podjetja ter 
nevarnosti in priložnosti, ki se bodo pojavljale in zaznamovale prihodnje poslovanje poslovne 
enote.  
 
V šestem poglavju je teoretično prikazana metoda portfeljske analize, s prikazom vrste 
portfeljskih modelov, ki se nadaljuje z izdelavo General Electric–McKinseyjeve matrike, katere 
primarni cilj je pozicionirati PE Kemija Mozirje v portfelj podjetja Cinkarna Celje, d.d.. 
Zaključne ugotovitve sem zgoščeno predstavil v sklepu. 
 
Za pisanje specialističnega dela sem uporabil strokovno literaturo s tega področja, in sem jo 
poskušal povezovati z izkušnjami, novimi spoznanji in s pomočjo logičnega razmišljanja v čim 
bolj homogeno celoto.  
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2 PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST PODJETJA CINKARNA CE LJE 
 
Podjetje Cinkarna Celje je največje slovensko kemijsko–predelovalno podjetje in ima pomembno 
mesto med svetovnimi proizvajalci pigmentov. Cinkarna se prišteva med najstarejše slovenske 
tovarne, ki se je v obdobju kriz in tranzicij vedno uspela prilagoditi tržnim razmeram in slediti 
znanju ter napredku.  
 
 
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ PODJETJA 
 
Nekdanja Avstro-Ogrska in njeno vodenje gospodarstva je vplivalo na odločitev, da so leta 1873 
v Celju zgradili topilnico cinka (Vir: Almanah, 2003, str.3). Celje je bilo že takrat križišče 
pomembnih prometnih in trgovskih poti, v bližini pa so bila pomembna nahajališča cinkove rude 
in energetski vir, premog. Predelovanje cinkove rude je vodilo tedanje strokovnjake v postopno 
odkrivanje novih tehnoloških procesov in izgradnjo novih metalurških obratov. V kasnejšem 
obdobju so začeli zaradi ekstrakcije cinka iz sulfidnih rud proizvajati žveplovo kislino in v 
povezavi z njo je nastala kemična industrija. Ob stoletnici Cinkarne leta 1973 so zgradili tovarno 
titanovega dioksida, ki je zaznamovala razvojno prelomnico podjetja Cinkarna Celje in njen 
prehod iz metalurškega na pretežno kemijsko področje.  
 
Več kot stoletni nepretrgani tehnološki napredek je trdna podlaga zdajšnji Cinkarni. Prav tako 
tudi zastareli objekti, ki niso živeli zaman. Vsi so v svojem času vestno služili svojemu namenu. 
V zgodovino so se tako zapisali metalurški objekti: Pražarna, Stolpna kislina, PIK, Separacija, 
Topilnica, Cinkografija, Čašice, Valjarna, Keramika, Pocinkovalnica in kemijski obrati: 
Ultramarin, Superfosfat, Minij, Svinčevi oksidi, Modra galica, Žlebarna ter drugi. Prepustili so 
prostor za prihodnost ter omogočili nastajanje novih, ki se lahko kosajo v konkurenčnem svetu.  
 
Ob koncu tisočletja so bile vse dejavnosti na lokaciji desno od Kidričeve ceste starega dela 
Cinkarne preseljene na levi breg reke Hudinje. Ozemlje, kjer so stali prvi cinkarniški objekti, je 
podjetje Cinkarna Celje odstopilo mestni občini Celje v trajno last.  
 
Kemija je najbližje življenju, kot je življenje najbližje kemiji. Cinkarna je del te kemije. Sodobna 
Cinkarna je usmerjena v izdelovanje in razvijanje pigmenta–titanovega dioksida, ki je njen 
nosilni proizvod. Vzporedno pa razvija obsežen proizvodni program – približno 2000 različnih 
izdelkov s področja barvne, metalurške, grafične in kovinsko-predelovalne dejavnosti.  
 
Podjetje Cinkarna Celje v svoji strategiji za prihodnost želi utrditi status največjega slovenskega 
kemijsko–predelovalnega podjetja in utrditi svoje mesto med pomembnimi akterji mednarodnega 
trga titanovega dioksida. Pomemben del strategije je zlasti področje varovanja okolja, ki temelji 
na uspešni skrbi zanj v skladu z evropskimi predpisi, določili in smernicami.  
 
Svoje raznovrstne proizvodne programe in poslovne dejavnosti ima Cinkarna organizirane v 
poslovnih enotah ter skupnih strokovnih službah. Takih enot je osem (glej sliko 1): Uprava, 
Strokovne službe, Titanov dioksid, Metalurgija, Kemija Celje, Kemija Mozirje, Grafika, ter 
Vzdrževanje in energetika. Vse razen Kemije Mozirje so locirane na kompleksu Gaberje v Celju.  
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Slika 1: Organizacijski sestav podjetja Cinkarna Celje, d.d. 
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TITANOV DIOKSID

STROKOVNE SLUŽBE

 

 
 
 
Vir: Letno poročilo o poslovanju (nerevidirano) 2002, str. 4. 
 
Najpomembnejši in nosilni proizvod je pigment titanov dioksid, sledijo mu titancinkova 
pločevina, tiskarske plošče, mase za gradbeništvo, praškasti laki in drugo.  
 
Podjetje Cinkarna Celje se s svojim raznovrstnim proizvodnim programom pojavlja na domačem 
in tujem tržišču, kamor izvozi preko 75 odstotkov proizvodnje (Vir: Poročilo o poslovanju 2003, 
str.8). Več kot 90 odstotkov celotnega izvoza je usmerjenega v zahodno Evropo, zlasti na nemški, 
italijanski, francoski in nizozemski trg, preostalo pa na ameriški trg in trge držav Bližnjega 
vzhoda. S tem se uvršča med vodilne slovenske izvoznike.  
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Strateški cilji podjetja Cinkarna Celje temeljijo na izvozni usmeritvi podjetja, namenjanju izrazite 
pozornosti reševanju okoljevarstvenih vprašanj in zagotavljanju optimalnih razmer za delo 
zaposlenih v podjetju. Temeljni dolgoročni cilji so donosno poslovanje, ohranjanje in 
dograjevanje tehnično–tehnoloških, kadrovskih in tržnih potencialov podjetja, vzpostavitev 
celovitega sistema obvladovanja kakovosti in vzpostavitev celovitega sistema za ravnanje z 
okoljem.  
 
Podjetje Cinkarna Celje je v letu 2003 realizirala prihodke od prodaje v višini 23,3 milijard 
tolarjev, čisti poslovni izid pa je dosegel višino 375 milijonov tolarjev ob uveljavljanju davčnih 
olajšav, ki presegajo celotno vrednost osnove za obračun davka iz dobička. Skupna vrednost 
izvoza je v letu 2003 znašala 77,7 milijonov Eurov. Podjetje Cinkarna Celje je imelo na dan 
31.12.2003 25.680.630.000 SIT stalnih sredstev, vrednost kapitala na isti dan pa je znašala 
22.199.130.000 SIT (Vir: Poročilo o poslovanju 2003, str.8,39,40,41). 
 
Z uresničevanjem ciljev poslovne politike podjetja in upoštevanjem restriktivne politike na 
kadrovskem področju se je številu zaposlenih v letu 2003 zmanjšalo za 37 in je ob koncu leta 
znašalo 1217 zaposlenih (Vir: Poročilo o poslovanju 2003, str.19).  
 
Podjetje Cinkarna Celje posveča skrbi za naše skupno okolje veliko pozornosti. To dokazujejo 
njeni pomembni uspehi pred iztekom tisočletja. Najpomembnejši uspeh je znižanje povprečne 
emisije žveplovega dioksida na desetino vrednosti izpred leta 1980 (Vir: Almanah, 2003, str.37).  
Hkrati je obnovila in povečala učinkovitost čistilnih naprav v proizvodnji. Prešla je na plinsko 
kurjavo v kotlovnici. Znatno je znižala raven emisije v prahu. Izločila je večje količine posebnih 
odpadkov, ki so se nabrali v zadnjih desetletjih. Nenehno pa tudi skrbi za ustreznost odplak.  
 
V prvi vrsti pa proizvodnja poteka v skladu z evropskimi okoljevarstvenimi pravili. Cinkarna 
izvaja stalen nadzor nad vplivom proizvodnje na okolje z ekološkim monitoringom odpadnih 
voda in zraka ter z vključevanjem v široko zasnovani informacijski sistem.  
 
Največje breme ji še vedno predstavlja umetno odlagališče odpadkov, to je sadrina gošča, ki 
nastaja pri proizvodnji titanovega dioksida. To nestrupeno snov je mogoče odlagati še 
predvidoma 15 let, med tem časom pa cinkarniški strokovnjaki pospešeno razvijajo zaokrožene 
sisteme, da bi iz odpadkov izdelovali izdelke za nadaljnjo uporabo.  
 
 
2.2 PROIZVODNI IN PRODAJNI PROGRAMI 
 
Podjetje Cinkarna Celje ima organizirano skupno marketinško službo, preko katere tržimo sedem 
prodajnih programov: titanov dioksid, metalurgija, antikorozija, agrokemični proizvodi, grafika, 
gradbeništvo ter fluorirani elastomeri in polimeri.  
 
Za cinkarniško raznoliko proizvodnjo je potrebno zelo veliko vrst surovin. Po površni oceni jih 
na leto kupimo okrog 400 vrst. Eno tretjino uvozimo iz držav nekdanje Jugoslavije, dve tretjini pa 
iz ostalih držav sveta. Količinsko in vrednostno so najobsežnejše štiri, to so žlindra, ilmenit, cink 
in žveplo.  
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Nosilni proizvod podjetja Cinkarna Celje je pigment titanov dioksid, ki ima zelo široko uporabo v 
nadaljnji proizvodnji v drugih gospodarskih panogah. Nenadomestljiv je v industriji barv in 
lakov, barv za gradbeništvo, pri proizvodnji gume in plastičnih mas, v papirni, farmacevtski in 
kozmetični industriji ter tudi v živilski industriji. Uporabljajo ga kot dodatek, ki izdelkom poveča 
pokrivnost in posvetlitveno moč. Podjetje Cinkarna Celje izdeluje dve vrsti titanovega dioksida – 
Rutil in Anatas. V redni proizvodnji je 6 tipov, ki se med seboj razlikujejo v kristalni strukturi.  
 
Titanov dioksid tržijo pretežno v tujini, to je v zahodni Evropi, Ameriki in državah Bližnjega 
vzhoda. Pigment polnijo v 25 kilogramske papirne vreče ter v kontejnerske do 1 tone, po želji 
kupca pa tudi v druge oblike, na primer v avtomobilske in železniške cisterne za praškaste 
materiale.  
 
Eno od meril razvitosti posamezne države je tudi poraba titanovega dioksida na prebivalca na 
leto. Slovenec porabi najmanj 1,2 kg, prebivalec planeta Zemlje pa 0,6 kg. Podjetje Cinkarna 
Celje na leto izdela skoraj 1 odstotek celotne svetovne proizvodnje tega proizvoda (Vir: 
Almanah, 2003, str.43).  
 
Pri proizvodnji titanovega dioksida je nujno potrebna sestavina žveplova kislina, ki jo podjetje 
Cinkarna Celje proizvaja sama. Odvečne količine trži tudi v domači kemični industriji za 
predelavo ostalih kislin, umetnih gnojil, eksplozivov, zdravil, mil, za rafinacijo derivatov, 
proizvodnjo kovin in v galvanizacijah. 
 
Titanov dioksid proizvajajo po sulfatnem postopku. V Evropi je podobnih tovarn okrog 20, v 
svetu pa še dvakrat toliko. Najpomembnejši surovini za proizvodnjo titanovega dioksida sta poleg 
žveplove kisline še žlindra, ki prihaja iz Kanade dvakrat letno spomladi in jeseni, ter ilmenit iz 
Avstralije, ki prispe z ladijskim prevozom enkrat v letu.  
 
Predelava cinka je druga večja cinkarniška dejavnost. Z dodatkom titanovega dioksida izdeluje 
titancinkovo pločevino, s katero se je povzpela med vidne evropske proizvajalce. Titancinkova 
pločevina daje obilico možnosti stavbnim kleparjem pri izdelavi in oblikovanju streh in fasad. 
Poleg titancinkove pločevine izdelujejo in tržijo strešnike, slemenjake, žlebove in cevi, priključke 
za žlebove, cinkove zlitine in proizvode iz cinka, kot so žice in anode. Večino pločevine izvozijo 
v Zahodno Evropo. Iz stranskega produkta plina ogljikovega dioksida, ki nastaja pri proizvodnji 
titanovega dioksida, izdelujejo tekoči ogljikov dioksid za potrebe varilne in hladilne tehnike ter 
prehrambene industrije.  
 
Podjetje Cinkarna Celje je specializirana proizvajalka zahtevnejših premazov, narejenih z 
izbranimi vezivi-alkidnih, epoksi klorkavčuk silikatnih, polistirolnih smol, za posamezna 
področja antikorozijske zaščite. Izdelujejo izdelke s skupnim imenom Korocink, ki se uporabljajo 
za hladno pocinkanje, ter koncentrate za barvanje termoplastov. Izdelujejo tudi okolju prijazni 
praškasti lak za uporabo pri zaščiti ohišja gospodinjskih aparatov, delov v avtomobilski industriji, 
kovinski galanteriji in drugod, katerega glavni prednosti sta ekološka neoporečnost in odlični 
izkoristki pri lakiranju. Proizvodnja premazov in praškastih lakov je locirana v Ljubiji pri 
Mozirju.  
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Podjetje Cinkarna Celje že nekaj desetletij izdeluje fungicide za zaščito rastlin pred škodljivci in 
rastne substrate za vrtnarje. Ta dva proizvodna programa nenehno razvijajo, da bi zadovoljili 
številne predelovalce poljščin po primerni in ekološko sprejemljivi zaščiti in varovanju pridelkov. 
Skozi dolgoletni razvoj so se obdržale blagovne znamke Cuprablau Z, Pepelin, Hygromull in 
različni Humoviti. S sodelovanjem na prodajnem področju so ponudbo fungicidov in herbicidov 
dopolnili z izdelki nemškega podjetja BASF ter poleg teh še z insekticidi ameriškega podjetja 
Dow Agrosciences.  

 
V tem delu Evrope je Podjetje Cinkarna Celje edina in največja proizvajalka tiskanih plošč, zanje 
pa izdeluje tudi ustrezne preparate, pomožna sredstva in tiskarske barve za offsetni tisk ter bakro 
in flekso tisk. Vsi omenjeni repromateriali se uporabljajo za tisk in tiskarske stroje v vseh večjih 
tiskarnah v Sloveniji in v nekdanjih državah Jugoslavije. Med grafične repromateriale se 
prištevajo pozitivne in negativne plošče, barve za štiribarvni tisk, rotacijske barve, kovinske 
barve, bakro in flekso tiskarske barve z razredčili, sredstva za delo s ploščami v tisku ter sredstva 
za nemoten in kakovosten tisk.  
 
Podjetje Cinkarna Celje izdeluje vrsto izdelkov gradbenega programa, ki imajo po svoji 
uporabnosti in lastnostih zlasti zaščitni in dekorativni pomen. Izdeluje vrsto gradbenih in 
sanacijskih mas in malt za različne omete notranjih in zunanjih zidov ter sanacijo dotrajanih ali 
poškodovanih zidov.  
 
Nudi zelo širok asortiman proizvodov, kot so: gradbena lepila, fugirne mase, izravnalne mase, 
zaključne omete, sanacijske malte in strojne omete za zunanje in notranje zidove ter barve in 
poliuretanske pene. Omogočajo več vrst polnjenja in dostave tudi s cisternami in silosi. Omeniti 
velja nekatere uveljavljene blagovne znamke, kot so: Nivedur, Nivelan, Viadur, Vilaplan, 
Hidrozan, Vezur, Betonsanir, Omalt, Purpen, Diva, Belin, Barvit, Silko, Aquastop.  
 
Podjetje Cinkarna Celje je iz potreb uvajanja novih tehnologij v vzdrževanju proizvodnje razvila 
program predelave elastomerov in fluoriranih polimerov, to je materialov, ki imajo odlične 
kemijske in termične lastnosti. To so na primer razna tesnila, batni obročki, drsni ležaji, 
prenosniki toplote, z omenjenimi materiali oblagajo cevovode, krogelne pipe, ventile in lovilce 
nečistoč. Ukvarjajo se tudi z nanosi disperzij iz teh materialov in elektrostatičnimi nanosi ter z 
gumiranjem procesne opreme in drugih materialov po naročilu. Izdelke iz teh materialov 
uporabljajo v kemični, farmacevtski tekstilni, živilsko-prehrambeni industriji, pa tudi v 
gradbeništvu, strojništvu in elektrotehniki.  
 
Tehnologija proizvodnje v podjetju Cinkarna Celje omogoča nepretrgano kontrolo posameznih 
faz proizvodnega procesa. Strokovnjaki v proizvodnji in številnih sodobno opremljenih 
laboratorijih merijo in preizkušajo potek kemijskih procesov in tako prispevajo k izboljšanju 
kakovosti končnega izdelka.  
 
 
2.3 NASTANEK IN RAZVOJ PE KEMIJA MOZIRJE 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1896 pod nazivom SANTALER FARB UND 
SCHIRGELWERKE. Ustanovitelji so bili Kussen, Jungkurz in Bayer (Vir: Almanah, 2003, 
str.32). Ustanovljeno je bilo z namenom izkoriščanja raznih rudnin v Zgornji Savinjski dolini. 
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Surovine, ki so jih izkoriščali so bile: boksit, antimon in limonit z delovnim programom 
antimonov oksid, šmirek in zemeljske barve.  
 
Pozneje se je izkazalo, da so zaloge antimonove rude neznatne, zato so tedanji lastniki prodali 
podjetje Fridrih Hockeju iz Gradca. Po malem požaru leta 1916 ga je Hocke prodal podjetju 
Kurku Baldiniju iz Pule, ta pa ga je naprej prodal leta 1917 trgovski družbi, ki je podjetje 
registrirala kot Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Alojz Goričar in drugi Mozirje. 
Delničarji te družbe so bili: Alojz Goričar, Baldini Romano, Veble in B. Jeglič.  
 
Leta 1920 se je podjetje povečalo. Zgradili so še en obrat za izdelavo barv v Letušu. V letih 
1922-1933 se je v Letušu dogradila še žaga s polnojermenikom in obrat za izdelavo lesene 
embalaže za barve. V teh letih je bilo zaposlenih 22-50 delavcev.  
 
V času okupacije je bilo podjetje nekoliko poškodovano zaradi rušenja bližnjih mostov. 
Obratovalo je normalno in zaposlovalo okrog 48 delavcev. V tem obdobju do nacionalizacije se 
podjetje ni širilo niti obnavljalo.  
 
Po letu 1948, ko je bila izvršena nacionalizacija, se je tedanja Kemična in lesna tovarna Mozirje 
pričela ponovno širiti predvsem v lesno galanterijo. Vsa sredstva so bila namenjena za  nabavo 
lesnoobdelovalnih strojev. Leta 1953 se je podjetje odločilo zgraditi nov obrat za lesno 
galanterijo. Stavba je bila v naslednjem letu zgrajena do 3 faze. Podjetje je preživelo več manjših 
kriz. V tem obdobju je bilo zaposlenih tudi do 170 delavcev.  
 
Leta 1957 se je občinska skupščina Mozirje odločila, da lesni del odcepi oziroma izvrši prenos 
osnovnih sredstev in delavcev h GLIN-u Nazarje (Vir: Almanah, 2003, str.3). Od strojev so 
potem imeli samo še štiri kolodrobe in osem mlinov (mlinski kamni) ter en drobilec. Podjetje je 
zaposlovalo v tem obdobju 72 delavcev. Takšna opremljenost tovarne je onemogočila 
rentabilnost poslovanja.  
 
Leta 1962 je bilo podjetje priključeno podjetju Cinkarna Celje. Takoj se je začelo z urejevanjem 
delovnih prostorov, saj so bile vse stavbe  stare in dotrajane. Leta 1963 in 1964 je bila zgrajena 
nova hala za izdelavo zemeljskih barv in preuredili so pogon. Leta 1964 je bila dokončana tudi 
zgradba, ki je bila zgrajena do tretje faze že v letu 1954 in v njej so uredili proizvodnjo tiskarskih 
barv. Letno so izdelali približno 200 ton tiskarskih barv. Zmogljivost naprav je bila večja, zato je 
bil leta 1965 razširjen proizvodni program z antikorozijskimi premazi. V naslednjih 
petindvajsetih letih se je proizvodni program razširjal, posodobili so proizvodnjo premazov in 
suhodisperzijskih barv. Zgradili so nove obrate, saj stari niso zadostovali pogojem slabše 
tehnologije. Po 1980 letu se je proizvodni program razširil še na fasadne barve na bazi silikatov, 
disperzijske akrilatne barve in poliuretanske pene. V letu 1990 so proizvodni program razširili s 
praškastimi premazi, ki je za enkrat najobetavnejši proizvod poslovne enote z 41 zaposlenimi 
delavci (Vir: Almanah, 2003, str.32). Konec leta 1998 se je pričela proizvodnja masterbatchov. 
Glavne dejavnosti PE Kemija Mozirje so: 
• proizvodnja antikorozijskih sredstev, 
• proizvodnja praškastih premazov, 
• proizvodnja disperzij, 
• proizvodnja pomožnih sredstev za gradbeništvo. 
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PE Kemija Mozirje je v letu 2003 realizirala prihodke od prodaje v višini 1,16 milijard tolarjev; 
od tega na domačen trgu 903 milijonov tolarjev, čisti poslovni izid pa je dosegel višino 42 
milijonov tolarjev, ob koncu leta 2003 pa je bilo 41 zaposlenih delavcev (Vir: Poročilo o 
poslovanju 2003, str. 8, 19). 
 
 
2.4 PROIZVODNI PROGRAMI PE KEMIJA MOZIRJE 
 
Proizvodne programe PE Kemija Mozirje sestavljajo naslednji izdelki, poimenovani z 
industrijskimi imeni: 
 
- EPOKTIT DES C, B, K: je dvokomponenten epoksi–poliamidni premaz. Uporablja se za 
zaščito betona, azbestno–cementnih plošč, kovinskih in betonskih konstrukcij ter tudi lesa.  
 
- TERAPOX: je dvokomponenten premaz na osnovi izbrane kombinacije epoksidne in katranske 
smole. Uporablja se v najtežjih pogojih (pod zemljo v agresivnem področju), za zaščito kovinskih 
in betonskih površin, v vodogradnji, kemijski industriji, napravah za odpadne vode, pri 
naftovodih, rezervoarjih.   
 
- EPOKTIT W: je dvokomponenten premaz na osnovi poliaminoamidnih smol. Uporabljamo ga 
za zaščito in sanacijo betona, za zaščito železo-betonskih konstrukcij, vodnih rezervoarjev, 
plavalnih bazenov.  
 
- EPOKTIT PRIMER: je dvokomponentni epoksi–polamidni premaz. Uporablja se za zaščito na 
področju ladjedelnic, hidroenergetike, kemijske industrije, rafinerij ter prehrambene industrije.  
 
- KOROPLAST T, B, C: je enokomponenten premaz na osnovi klorkavčuka in kemijsko 
odpornega pigmenta. Uporablja se za kvalitetno zaščito industrijskih naprav, mostov, črpalnih 
postaj, cevovodov, daljnovodnih stebrov, plavalnih bazenov.  
 
- OSNOVNA ANTIKOROZIJSKA BARVA: je hitro sušeč se premaz na osnovi alkidnih veziv 
in aktivnih pigmentov. Uporablja se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij.  
 
- KOROCINK E – airless: je dvokomponenten cinkov premaz na osnovi epoksidne smole. 
Primeren je kot temeljni premaz, preko katerega se da variti.  
 
- KOROCINK F: je dvokomponenten cinkov premaz na osnovi epoksi veziva. Uporablja se kot 
osnovni premaz v vseh glavnih industrijskih panogah. Namenjen je za kvalitetno antikorozijsko 
zaščito jeklenih in železnih konstrukcij.  
 
- KOROCINK S: je dvokomponenten hitro sušeč se premaz na osnovi cinkovega prahu in 
silikatnih veziv. Ima široko področje uporabe v različnih ogrevalnih prostorih, saj je odporen na 
temperaturo do 200 0C.  
 
- KOROCINK P: je enokomponenten hitro sušeč se premaz na osnovi polistirola. Uporablja se za 
zaščito železnih in jeklenih konstrukcij.  
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- KORO-AL: je visoko kvaliteten dvokomponenten premaz na bazi Al-bronze in alkidnih veziv. 
Uporablja se kot zaščitni in dekorativni premaz strojev in naprav ter jeklenih konstrukcij. Z njim 
lahko uspešno ščitimo tudi izdelke iz trdih vlaken in les.  
 
- KOROCINK T: je enokomponenten hitro sušeč se premaz na osnovi alkidne smole. Uporablja 
se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij.  
 
- OSNOVNA ANTIKOROZIJSKA BARVA: je hitro sušeč se premaz na bazi kombinacije 
sintetičnih veziv za zaščito predvsem zunanjih površin .  
 
- BARVITI FC: so pigmentne preparacije za obarvanje vseh vrst malt, betona ...  
 
- SILKO: je visokokvalitetna barva na bazi silikatnih veziv in obstojnih pigmentov. Z njo 
zaščitimo in olepšamo fasade, betonske konstrukcije, opeke, omet, notranje površine zidov.  
 
- AQUA STOP: je silikonska impregnacija, ki odbija vodo. Namenjen je za zaščito gradbenih 
materialov pred vlago.  
 
- DIVA: je disperzijska barva na osnovi akrilatnih polimerov. Uporablja se za notranje pleskanje 
in dekoracijo sten in stropov.  
 
- BELIN: je disperzijska barva za zaščito in dekoracijo notranjih bivalnih prostorov.  
 
- PURPEN: je enokomponentna poliuretanska pena, s katero enostavno in hitro vgrajujemo 
okvirje vrat in oken, zapiramo fuge pri montažni gradnji izoliramo vlago ter dosegamo odlično 
zvočno in termo izolacijo.  
 
- EKOLAK je premaz v obliki prahu, ki ga z elektrostatskim postopkom nanesemo na ozemljen 
predmet. Praškasti premazi ne vsebujejo topil, narejeni so na bazi poliestra oziroma 
epoksipoliestra. Uporabljamo jih v avtomobilski industriji, v beli tehniki, za železne konstrukcije, 
kovinsko galanterijo in za dekorativne namene.  
 
- CC MASTER: je barvni koncentrat in koncentrat aditivov, kot dodatek termoplastom. Produkt 
je v obliki granul. Barvni koncentrat se uporablja za obarvanje termoplastov; polietilena, 
polipropilena, polistirena. Z uporabo barvnih koncentratov je možno doseči poljubno nianso 
končnega izdelka. S koncentrati aditivov izboljšamo določene lastnosti termoplastov.  
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3 CELOVITA OCENA PODJETJA KOT DEL STRATEŠKEGA PLANIRA NJA 
 
Celovito ocenjevanje podjetja je osnovni in izhodiščni proces strateškega planiranja. Glede na to 
je sam po sebi izredno pomemben, saj določa potek nadaljnjega procesa strateškega planiranja, 
kakor tudi kvaliteto in uporabnost njegovih rezultatov.  
 
Celovita ocena podjetja izhaja iz motrenja oz. ocene širokega makrookolja podjetja, ocene 
ciljnega mikrookolja podjetja (ocena panoge) in ocene samega podjetja. Pri analizi širokega in 
ciljnega okolja gre za ugotavljanje in identificiranje vplivov različnih stanj in ključnih trendov na 
poslovanje obravnavanega podjetja. Pri analizi samega podjetja pa gre za ugotavljanje internih 
sposobnosti in resursov podjetja. Na podlagi omenjenih spoznanj je moč opredeliti dva ključna 
faktorja doseganja nadpovprečnega dobička, kar je tudi osnovni cilj poslovanja nasploh, in sicer 
ustrezno lokacijo podjetja znotraj privlačne industrije oz. panoge in izvor konkurenčne prednosti 
v primerjavi s panožnimi konkurenti. Kako oboje realizirati, pa je že stvar razvoja korporacijske 
in poslovne strategije (Grant, 1995, str. 118). Povzamemo lahko, da korporacijska strategija, ki 
odgovarja na vprašanje o lokaciji v pravi industriji oz. panogi in o položaju znotraj te panoge, ter 
poslovna strategija, ki odgovarja na vprašanje, kako pridobiti konkurenčno prednost (stroškovno 
vodstvo ali/in diferenciacija) pred konkurenti v panogi, izhajata neposredno iz značilnosti okolja 
in podjetja oz. iz celovite analize poslovne enote. Navedeno povezavo lahko grafično prikažemo 
s sliko 2. 
 
Slika 2: Interakcija okolij in strategije podjetja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grant, 1995, str. 121. 
 
V okviru posameznih podokolij ocenjujemo tiste dejavnike in njihovo spreminjanje, ki imajo na 
poslovanje podjetja največji vpliv. V okviru politično-pravnega podokolja so to: pomembne nove 
politike, nova zakonodaja, moč zelenih ..., v okviru kulturnega okolja: ključne vrednote, 
spremembe v navadah, ideologija, raven znanja ..., v okviru tehnološkega okolja: inovacije, 
novosti, kritični prodori ..., v okviru gospodarskega: rast BDP, rast kritičnih panog, raven 
investicij, raven varčevanja ... in v okviru naravnega: ekološke omejitve, lokacijske možnosti, 
starostna struktura prebivalstva, oskrba z energijo ... (Pučko, 1996, str. 123-124). 
Zgoraj omenjene dejavnike ocenjujemo in povežemo s celovito analizo položaja podjetja, ki jo 
lahko izvedemo s pomočjo različnih pripomočkov, med katerimi so najuporabnejši: 
• SWOT analiza, 
• portfeljska analiza, 
• Porterjeva analiza na osnovi verige vrednosti (Pučko, 1996, str.133).  

Makro okolje  

Mikrookolje 
oz. panožno okoje 

Sposobnosti 
in resursi podjetja 

STRATEGIJA 

Realizacija 
NADPOVPREČNEGA 

DOBIČKA  
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Izbor metode je za sam proces planiranja izredno pomemben, saj že sam po sebi implicira 
instrumentarij in metodologijo nadaljnjega oblikovanja ciljev in v nadaljevanju tudi strategij. 
Vsaka izmed omenjenih analiz ima svoje slabosti in prednosti, zato je zelo pomembno, da 
poznamo osnove vseh treh analiz, na osnovi katerih se odločimo, katero analizo bomo uporabili 
pri celoviti analizi stanja podjetja.  
 
 
3.1 POMEN STRATEŠKEGA PLANIRANJA 
 
Strateški management pomeni vrsto odločitev in dejanj, v katerem mora sodelovati najvišji 
management podjetja, ki se odraža v formuliranju in implementaciji kratkoročnih, srednjeročnih 
in dolgoročnih planov katerih cilj je doseči dolgoročno uspešno poslovanje podjetja. Strateško 
planiranje predstavlja pomemben del managementa podjetja in pomeni oblikovanje planov, ki 
določajo, v katero smer naj se podjetje razvija v svoji prihodnosti. Tabela 1 nam prikazuje model 
procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju – Pučkov model. 
 
Tabela 1: Pučkov model procesa strateškega upravljanja in poslovodenja 
 

PLANSKE 
PREDPOSTAVKE 

PROCES STRATEŠKEGA PLANIRANJA URESNIČEVANJE IN 
KONTROLA 

 
Ocenjevanje okolja 

 
 

Analiza poslovanja 
 
 

Vizija in poslanstvo 

Celovito 
ocenjevanje 

podjetja 
 

Prednosti in 
slabosti 

 
Priložnosti in 

nevarnosti 

Postavljanje 
planskih ciljev 

 
 

in 
 

ugotavljanje 
planske vrzeli 

Razvijanje 
strategij: 

 
 
 
 

celovitih 
poslovnih 

funkcijskih 
 
 

Ocenjevanje 
strategij 

 
 

in 
 
 

izbira 

Taktično planiranje 
 
Programiranje 
 
Predračunavanje 
 
Kadrovanje 
 
Usmerjanje 
 
Kontrola 

Vir: (Pučko, 1996, str.119). 
 
Glavne predpostavke, na katere se naslanja omenjeni model, so: 
• izdelava predvidevanja relevantnih razvojev v širšem in ožjem  (ciljnem) okolju podjetja, 
• poznavanje ugotovitev vseh preteklih izdelanih analiz poslovanja podjetja, 
• opredelitev vizije in poslanstva podjetja. 
 
Pučkov model je razdeljen na tri glavne skupine, in sicer:  
1. Planske predpostavke, kjer se ugotavlja in določa vizija in poslanstvo podjetja kot temelja 

strateškega planiranje in ocenjevanje širšega in ožjega (ciljnega) okolja. 
2. Proces strateškega planiranje, kjer se izdela celovita ocena poslovanje podjetja, se postavijo 

planski cilji in ugotovijo planske vrzeli, se razvijejo strategije, preko katerih lahko v podjetju 
uresničujejo proces strateškega planiranja in se na koncu izberejo in ocenjujejo tiste strategije, 
ki so poglavitnega pomena za podjetje. 

3. Uresničevanje in kontrola, kjer se v podjetju začnejo uresničevati izbrane strategije preko 
taktičnega planiranja, programiranja, predračunavanja in kadrovanja. Izredno pomembna je 
tudi kontrola, kjer se ugotavlja uresničevanje in izvajanje predpisanih strategij. 
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3.2 CELOVITA OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER PRILOŽ NOSTI IN 
NEVARNOSTI PODJETJA 
 
Management mora vseskozi opazovati in ocenjevati priložnosti in nevarnosti, ki izvirajo iz 
zunanjega okolja, ter prednosti in slabosti, ki so odraz notranjega okolja. Ti štirje elementi so 
ključnega pomena za prihodnje poslovanje podjetje in so poznani kot strateški faktorji, ki jih 
združuje v svojih kraticah SWOT (PSPN) analiza. SWOT je kratica, ki je sestavljena iz štirih 
angleških izrazov, in sicer: 
• S – Strenghts (prednosti), 
• W – Weaknesses (slabosti), 
• O – Opportunities (priložnosti), 
• T – Threats (nevarnosti) . 
PSPN je ustrezna slovenska kratica. Ocenjevanje podstruktur je možno izvesti na dva temeljna 
načina, s subjektivnim ocenjevanjem ali točkovnim ocenjevanjem profila komponent podjetja 
glede njihovega prispevka k poslovni uspešnosti podjetja (Pučko, 1996, str. 135). 
 
Pri ocenjevanju in ugotavljanju prednosti in slabosti podjetja smo pretežno usmerjeni v analizo 
značilnosti podjetja, medtem ko se pri iskanju priložnosti in nevarnosti bolj usmerjamo k 
preučevanju značilnosti okolja podjetja. Okolje podjetja členimo na različna področja 
(tehnološko, organizacijsko, družbeno-ekonomsko, politi čno …). Vplive posameznega področja 
na uspešnost podjetja lahko, glede na geografsko opredeljenost, razčlenimo na lokalne, narodne 
in mednarodne (Treven, 1992, str. 646, 647). 
 
Osnovni smisel ugotavljanja prednosti podjetja oz. njegovih delov je v tem, da poskušamo 
identificirane prednosti angažirati (izkoristiti) v največji možni meri za ustvarjanje 
nadpovprečnega donosa, kar pomeni, da želimo maksimizirati njihov pozitivni vpliv na 
poslovanje. Analogno velja za slabosti, kjer želimo identificirane slabosti zmanjšati oziroma 
želimo minimizirati njihov vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. 
 
Podobno kot ocenjujemo prednosti in slabosti, ocenjujemo tudi priložnosti in nevarnosti po 
relevantnih podstrukturah, vendar s poudarkom na bodoče razvoje v okolju, ki bi lahko pozitivno 
(kot priložnost) ali negativno (kot nevarnost) vplivali na posamezno podstrukturo. Ugotoviti 
želimo, katerim najverjetnejšim priložnostim in nevarnostim iz okolja bo podjetje v prihodnosti 
izpostavljeno ter kateri so osnovni razvojni problemi organizacije  (Možina et. al., 1994, str. 310). 
 
Končni željen rezultat SWOT analize je ugodna niša, v kateri lahko podjetje najučinkoviteje 
razvija in izkorišča svojo specifične lastnosti. Ugodna niša je v bistvu poseben del trga, ki je 
podjetju pisan na kožo in mu odgovarja do te mere, da je možnost posredovanja (negativnega 
vplivanja) konkurence minimalna. Takšna niša je strateško okno podjetja (tržna priložnost), ki 
mu zagotavlja uspešno poslovanje v prihodnosti (Hunger, 1995, str. 143). 
 
Glede SWOT analize je smiselno poudariti tudi to, da je variacijo SWOT analize mogoče vršiti 
tudi brez vrednostnega presojanja posameznega faktorja, ali je slabost ali pa prednost. Določen 
faktor ima namreč lahko v različnih situacijah različen predznak, tako da je odvisno zgolj od 
presoje, kateri je pravi. Dejstvo, da ima podjetje neizkoriščene proizvodne zmogljivosti, je z 
vidika razmerja prihodki/stroški in z vidika doseganja ekonomije obsega vsekakor negativen 
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faktor, z vidika možnosti povečevanja proizvodnje in prodaje brez investicij v opremo in zgradbe, 
pa je najbrž pozitiven faktor. Posledično se je smiselno podobnim vrednostnim sodbam in 
kategorizacijam izogniti tako, da opredelimo vse relevantne in odločilne faktorje uspešnosti 
poslovanja podjetja brez vrednostnih opredelitev (dobro/slabo) in na podlagi kvalitetnega 
poznavanja njihove vsebine oblikujemo optimalne razvojne poti. 
 
Posamezne strategije so rezultat kombinacije naborov posameznih kategorij (prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti). Slika 3 prikazuje matriko možnih strategij, kot rezultat kombiniranja 
naborov dejavnikov ugotovljenih v analizi SWOT. 
  
Slika 3: SWOT matrika 
 
 
 

Strategije prednosti 
in priložnosti 

 
Te strategije uporabljajo 

prednosti in z njimi izkoriščajo 
priložnosti 

 

Strategije slabosti 
in priložnosti 

 
Te strategije izkoriščajo 

priložnosti in z njimi 
premagujejo slabosti 

Strategije prednosti 
in nevarnosti 

 
Te strategije uporabljajo 
prednosti, da bi se z njimi 

izognile nevarnostim 

Strategije slabosti 
in nevarnosti 

 
Te strategije minimizirajo 

slabosti in se izogibajo  
nevarnostim 

 
Vir: Hunger, 1996, str. 173 
 
SWOT metoda razvijanja strategij je metoda, ki iniciira in spodbuja kreativno strateško 
razmišljanje, katerega rezultat so alternativne strategije in rešitve razvojnih vprašanj, ki bi jih 
brez uporabe specifičnega kombinatornega pristopa SWOT metode morda sploh ne zaznali. 
 
 
3.2.1 OCENA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 
 
Pri oceni uspešnosti poslovanja podjetja je potrebno upoštevati pretekle in sedanje dogodke in 
podatke, ki jih imamo na voljo, ter iz njih izluščiti in oceniti dosedanjo uspešnost poslovanja 
podjetja. 
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3.2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI 
 
Prednosti podjetja predstavljajo tiste sposobnosti podjetja, ki povečujejo konkurenčnost podjetja 
in mu dajejo konkurenčno prednost pred tekmeci v panogi. Prednosti se kažejo predvsem v 
znanju, spretnostih, finančnih virih, vodilni vlogi na trgu, fleksibilnosti, prilagajanju itd. Slabosti 
pa so nasprotje prednostim podjetja, ker ovirajo podjetje pri uspešnosti, mu zmanjšujejo 
konkurenčne prednosti in če jih je veliko, lahko celo ogrozijo obstoj podjetja. Zato je zelo 
pomembno, da jih pravočasno identificiramo in zaznamo, kar nam omogoča, da te slabosti v 
največji možni meri minimiziramo. 
 
Pri ocenjevanju prednosti in slabosti se uporabljata dva načina: 
• Subjektivno globalno ocenjevanje profila sestavin podjetja glede na njihov prispevek k 

doseženi poslovni uspešnosti. Pri tem načinu se vsaka podstruktura lahko tudi razstavi na več 
posameznih podstruktur, ki se jih subjektivno oceni (ponavadi so ocene: zelo dobro, dobro, 
srednje, slabo, zelo slabo). Po tem se 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 uporabljamo, ko  
skušamo posamezno podstrukturo čim bolj objektivno ovrednotiti. Za ocenjevanje vzamemo 
največ 7-stopenjsko skalo, v večini primerov pa se uporablja petstopenjska skala. 
Ocenjevanje posameznih kriterijev opravlja običajno skupina managerjev. Komponente 
posameznih podstruktur običajno stehtamo s pomočjo ponderjev, katerih skupna vsota po 
posameznih podstrukturah mora biti enaka 1. Kljub uporabi tega načina pa se subjektivnemu 
ocenjevanju ne moremo izogniti. 

 
Oceno posamezne podstrukture upoštevamo na koncu ob izdelavi profila prednosti in slabosti 
podjetja z vidika podstruktur in vpliva le-teh na uspešnost poslovanja podjetja. V pomoč pri 
določanju prednosti in slabosti podjetja se lahko opremo na najpogostejša vprašanja, ki se 
nanašajo na interno analizo poslovanja in zmogljivosti podjetja in so prikazana v tabeli  2. 
 
Tabela 2: Prednosti in slabosti – vprašanja, ki si jih moramo zastaviti 

INTERNE ANALIZE 
PREDNOSTI SLABOSTI 

Posebne prednosti ? Ni jasne strateške usmeritve? 
Ustrezni finančni viri? Zastareli pripomočki? 
Primerne konkurenčne veščine? Pomanjkanje ključnih veščin ali konkurenčnosti? 
Dobro mnenje kupcev? Neprimerni način izvajanja strategije? 
Vodilni položaj na tržišču? Dovzeten na pritiske konkurence? 
Ustrezne finančne strategije? Zaostajanje pri R&R? 
Osamitev pred močnimi pritiski konkurence? Slab ugled na tržišču? 
Lastnik tehnologije? Preozka usmerjenost proizvodne linije? 
Stroškovne prednosti?  
Vir: Treven, 1992, str.645 
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3.2.3 PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
 
Priložnosti lahko opredelimo kot kombinacijo časa, okoliščin in prostora, ki lahko daje dobre 
rezultate v korist podjetja, če so primerno usklajene z ustreznimi aktivnostmi podjetja in jih je 
podjetje sposobno zaznati in izkoristiti. Nevarnosti pa podjetju predstavljajo dogodki v 
prihodnosti, ki bi v primeru uresničitve povzročili podjetju škodo in v najslabšem primeru celo 
privedli do propada podjetja. Nevarnosti morajo v podjetju poznati, se jih zavedati in stremeti k 
temu, da jih v največji možni meri minimizirajo in zmanjšajo njihove potencialne vplive na 
delovanje podjetja v prihodnosti. Prav tako kot pri ugotavljanju prednosti in slabosti podjetja si 
lahko pri določanju priložnosti in nevarnosti učinkovito pomagamo z vprašanji, ki jih v svoji 
knjigi opredeljuje Trevnova in zajemajo stanje v zunanjem okolju. Vprašanja so navedena in 
opisana v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Nevarnosti in priložnosti – vprašanja, ki si jih moramo zastaviti 

EKSTERNE ANALIZE  
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Pojav novih tržišč ali segmentov? Vstop novih konkurentov? 
Dodajanje proizvodnih linij? Naraščanje prodaje substitutnih proizvodov? 
Diverzifikacija v sorodne proizvode? Počasnejša tržna rast? 
Dodajanje komplementarnih proizvodov? Neugodna politika države? 
Vertikalna integracija? Rast pritiska konkurence? 
Sposobnost premika v boljšo strateško 
skupino? 

Dovzetnost za recesijo in proizvodni cikel? 

Ugoden položaj med tekmeci? Rastoča pogajalska moč kupcev  in dobaviteljev? 
Hitrejša tržna rast? Spreminjanje potreb in želja kupcev? 
Druge? Druge? 
Vir: Treven, 1992, str.647 
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4 ANALIZA OKOLJA PODJETJA 
 
Podjetje z dobavitelji, odjemalci, posredniki, konkurenti in javnostjo deluje v ogromnem makro 
okolju, kjer trendi in razni vplivni dejavniki oblikujejo določene priložnosti in nevarnosti in kjer 
se zelo dobro kažejo prednosti in slabosti posameznih podjetij. Na te vplivne dejavnike ima 
podjetje zelo malo ali pa skoraj nič vpliva. Odvisno je od velikosti podjetja na eni strani in od 
obsega in moči posameznih dejavnikov makro okolja na drugi strani.   
 
Okolje podjetja lahko razdelimo na pet podokolij. Za vsako od teh podokolij  poskušamo določiti 
ključne dejavnike, ki vplivajo na posamezno podokolje. Ocenjevanje praviloma opravlja najvišje 
poslovodstvo podjetja. Podokolja, ki jih analiziramo, so: 
• politično-pravno podokolje, 
• naravno podokolje, 
• tehnološko podokolje, 
• kulturno-socialno podokolje, 
• gospodarsko podokolje. 
 
 
4.1 OCENJEVANJE NAJŠIRŠEGA OKOLJA PODJETJA 
 
Stopnja svetovne gospodarske rasti je v letu 2003 znašala 3,9 % v primerjavi z letom 2002, ko je 
bila 3,0 %. Krepitev gospodarske aktivnosti je bila izrazitejša v drugi polovici leta, spremljali pa 
so jo tudi izboljšani delniški indeksi na svetovnih borzah in povečanje investicijske dejavnosti. 
Okrevanje gospodarske aktivnosti je zajelo skoraj vse svetovne regije. Bruto domači proizvod (v 
nadaljevanju BDP) pa se je najbolj povečal na Kitajskem (9,1 %), v Indiji (7,4 %), v državah 
nekdanje Sovjetske zveze (7,6 %), v ZDA (3,1 %), v desetih državah pristopnicah k Evropski 
uniji (3,6 %) in na Japonskem (2,7 %). Med razvitimi državami je bila v letu 2003 gospodarska 
rast najbolj šibka v državah evro področja (0,4 %) (Vir:Jesensko poročilo 2003). 
 
V letu 2004 je prišlo do povišanje cen nafte. Povprečna cena nafte (Brent) v letu 2003 je bila 28,8 
USD/sod in je bila malo višja od predvidevane (Vir: Jesensko poročilo 2003, UMAR). Cene nafte 
so se po padcu v drugem četrtletju leta 2003 (z 31,4 USD/sod na 26,1 USD/sod) ponovno začele 
dvigovati in v tretjem četrtletju dosegle 28,4 USD/sod ter v četrtem  29,4 USD/sod. Cena nafte se 
je tudi v prvih treh mesecih leta 2004 zadrževala na visoki ravni (31,9 USD/sod), kar je bila 
posledica tako dejavnikov ponudbe (geopolitičnih napetosti v nekaterih proizvajalkah, 
omejevanje OPEC-ove kvote) in povpraševanja (visoko povpraševanje po nafte s strani Kitajske 
in ZDA), kot tudi špekulativnih transakcij. Ob takšnih gibanjih sta Evropska komisija (v 
nadaljevanju EK) in Mednarodni denarni sklad (v nadaljevanju IMF) za leto 2004 nekoliko 
povišali napoved cen nafte (EK na 31,1 USD za sodček nafte Brent, IMP v povprečju na 30 USD 
za sodček nafte Brent, Dubai, in West Texas Intermediate). V letu 2005 obe instituciji pričakujeta 
znižanje cen nafte (EK na 28,9 USD/sod, IMP pa na 27 USD/sod). V nasprotju s temi 
pričakovanji pa je cena surove nafte že v letu 2004 dosegla 50 USD/sod in nič ne kaže, da bo v 
letu 2005 padla pod 30 USD/sod.  
 
Po tem, ko so cene osnovnih surovin brez energentov v letu 2002 skoraj stagnirale, so se v letu 
2003 zvišale bolj, kot je bilo pričakovano (7,1 %), (Vir: Pomladansko poročilo 2004). Rast cen 
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osnovnih surovin je sovpadla s pospešeno krepitvijo svetovne gospodarske rasti v drugi polovici 
leta 2003 in se je nadaljevala tudi v letu 2004 (7,6 % po IMF).  
 
V letu 2003 se je krepitev vrednosti eura do pomembnejših svetovnih valut nadaljevala. V 
povprečju leta 2003 je bilo razmerje EURO/USD na ravni 1,13, to pomeni približno 20 % višje 
kot v povprečju v letu 2002 (Vir:Pomladansko poročilo 2004). Euro se je še izraziteje krepil po 
novembru 2003, tako da se je razmerje med valutama v prvi treh mesecih leta 2004 povzpelo na 
1,25 USD za EURO. Na začetku leta 2005 pa se je razmerje povišalo povzpelo na 1,30 USD za 
EURO.  
 
Vodilne obrestne mere, tako ameriške kot evropske centralne banke, so ostale od junija 2003 
nespremenjene. V ZDA je obrestna mera aprila 2004 ostaja na ravni 1 %, na euro območju pa je 
bila 2 %. Medtem ko je bilo po mnenju analitikov na območju eura v prvi polovici leta 2004 
pričakovati ohranjanje ali celo znižanje vodilne obrestne mere, je bilo ob ugodnih gospodarskih 
gibanjih v ZDA pričakovati, da bi se lahko zvišala.  
 
Pomladanske napovedi svetovne gospodarske rasti za leto 2004 prvič po letu 2001 niso  
pričakovale poslabšanja glede na predhodne napovedi. Napovedi Urada za makroekonomske 
analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR), EK in IMP so prikazane v Tabeli 4. 
 
Tabela 4 : Gospodarska rast pri najpomembnejših slovenskih trgovinskih partnericah v obdobju            
                 2003–2005 

REALNA RAST BDP, v %  
2004 napoved 2005 napoved 

DRŽAVA OZ. 
REGIJA  

2003 ocena jesenska pomladanska pomladanska 
EU-12 0,4 1,5 1,7 2,1 
EU-15 0,8 1,9 1,9 2,2 
Nemčija -0,1 1,5 1,5 1,8 
Italija 0,3 1,6 1,4 2,1 
Avstrija 0,7 1,9 1,6 2,5 
Francija 0,2 1,7 1,7 2,4 
Velika Britanija 2,2 2,5 2,8 2,8 
ZDA 3,1 3,4 4,2 3,7 
 
Hrvaška 4,3 4,5 3,5 4,0 
BIH 3,5 4,5 4,5 5,0 
Srbija & ČG 1,0 4,0 1,5 2,8 
Češka 2,9 2,7 3,0 3,8 
Madžarska 2,9 3,5 3,0 3,6 
Poljska 3,7 3,0 4,0 4,0 
Rusija 7,3 4,5 5,0 4,9 
Vir: Pomladansko poročilo 2004, UMAR, str.36 
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V napovedih gospodarskih gibanj se predvideva, da bodo imele najvišjo gospodarsko rast azijske 
države: Kitajska (8,5 %-8,7 % v letu 2004, 8,1 % v letu 2005), Indija (6,0 %-8,0 % v obeh letih) 
in države ASEAN: Indonezija, Malezija, Filipini, Tajska (5,2 %-5,4 % v obeh letih). V ZDA 
projekcije gospodarske rasti predvidevajo pospešitev za leto 2004 in umirjanje leta 2005 (4,2 %-
4,6 %, na 3,2 %-3,9 %). Ohranjanje visokih cen nafte (glej tabelo 5) bo zagotavljalo nadaljevanje 
visoke gospodarske rasti  v Rusiji (6,0 %-6,5 %, 5,3 %). Čeprav pričakovana rast BDP v državah 
EU-15 tako v letu 2004  (2,0 %), kot v letu 2005 (2,2 %-2,4 %) ostaja med najnižjimi v 
primerjavi z ostalimi regijami, pa predstavlja relativno največji pospešek v primerjavi z letom 
2003 (Vir:Pomladansko poročilo 2004). 
 
Tabela 5: Napovedi gospodarskih gibanj v svetu v obdobju 2002-2005 
 

2004 2005  
KAZALCI 

 
2002 

 
2003 Nov 

2003 
April 
2004 

April 
2004 

Gospodarska rast – svet (realna rast v %) 3,0 3,9 4,1 4,5 4,4 
Obseg svetovne trgovine (realna rast v %) 3,1 4,5 5,5 6,8 6,6 
Svetovna cena nafte v USD za sodček 24,96 28,89 25,50 30,00 27,00 
Svetovne cene surovin brez energentov 
(rast v %) 

0,5 7,1 2,4 7,6 -0,8 

6-mesečne LIBOR obrestne mere na 
dolarske depozite (v %) 

1,9 1,2 2,0 1,3 3,5 

6-mesečne LIBOR obrestne mere na euro 
depozite(v %) 

3,3 2,3 2,4 2,1 2,6 

Vir: Pomladansko poročilo 2004, UMAR, str.33 
 
 
4.1.1 ANALIZA MAKROGOSPODARSKEGA PODOKOLJA V SLOVEN IJI 
 
V letu 2003 se je v Sloveniji nadaljevala umirjena gospodarska rast (2,3 %) in je temeljila na 
domači potrošnji (Vir:Pomladansko poročilo 2004). Okrepili sta se rast bruto investicij na 8,8 % 
(v letu 2002 6,6 %) in rast zasebne potrošnje na 2,9 %, v letu 2002 0,4 %). Višja rast zasebne 
potrošnje nakazuje, da se je pričakovani novi cikel v potrošnji trajnih dobrin ob razbremenjevanju 
dohodkov prebivalstva po zadolžitvi  v letu 1999 začel že v letu 2003 in bil dodatno spodbujen z 
znižanjem obrestnih mer. Tako je bila v letu 2003 okrepljena investicijska aktivnost, ko je 
znašala rast bruto investicij v osnovna sredstev 5,4 %. V tem se je predvsem v prvem polletju 
nadaljevala visoka rast gradnje avtocest. V okviru zasebnih investicij so se okrepile predvsem 
predelovalne dejavnosti, proti koncu leta 2003 pa so se pospešile tudi investicijske aktivnosti v 
stanovanjsko gradnjo. 
 
Kot že v letu 2002 so se tudi v letu 2003 povečale zaloge (še posebej v tretjem četrtletju), ki so k 
rasti BDP prispevale dobro tretjino (0,9 odstotne točke). K rasti državne potrošnje, ki je znašala 
1,9 % (v letu 2002 2,5 %), je največ prispevala rast vkalkuliranih plač, vmesna poraba pa je 
ostala na enaki ravni kot leta 2002. Rast vkalkuliranih plač je v veliki meri izhajala iz rasti 
zaposlenosti v državnem sektorju (2,2 %), manj pa zaradi rasti plač na zaposlenega, ki je bila v 
letu 2003 zelo skromna (0,7 %). V vseh ostalih sektorjih se je v letu 2003 zaposlenost zmanjšala. 
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Umirjena rast izvoza je bila v največji meri posledica manj ugodnih razmer v mednarodnem 
okolju, okrepljena rast uvoza pa visoke rasti domače potrošnje. Realna rast izvoza se je predvsem 
zaradi nizke gospodarske rasti v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah upočasnila na 
3,1 % (v letu 2002  6,8 %). Pomen teh trgov se ob okrepljenem izvozu v druge regije že nekaj let 
počasi znižuje (delež blaga, izvoženega v EU, je znašal leta 2003 58,4 %, vsega blagovnega 
izvoza v letu 2002 pa je bilo za 59,4 %). Za razliko od leta 2002 pa je izvoz v države bivše 
Jugoslavije z izjemo Hrvaške, upadal. Izvoz v Rusijo in države CEFTA je ohranil relativno 
visoko rast iz prejšnjega leta. Na drugi strani sta pospešena investicijska aktivnost in okrepljena 
zasebna potrošnja povečevali uvoz, ki je porasel realno za 6,4 %, (v letu 2002 4,8 %). V skladu s 
tem sta se najbolj povečala uvoz proizvodov za investicije (12 % merjeno v eurih) in uvoz dobrin 
za široko potrošnjo (5,6 %). Zaradi skromnejše rasti obsega proizvodnje predelovalnih dejavnosti 
pa je bila nižja rast uvoza proizvodov za vmesno porabo (3,9 %). Prispevek menjave s tujino je 
bil tako precej negativen – 2,0 odstotne točke (v letu 2002 +1,0 %), kar pomeni, da je rast v celoti 
izhajala iz realnega povečevanja domačega trošenja. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2003 povišale za 4,6 %, kar je bilo 2,6 odstotne točke 
manj kot v letu 2002, ko je inflacija na medletni ravni znašala 7,2 % (glej tabelo 6). Znižanje 
inflacije v primerjavi s prejšnjimi leti je bilo predvsem posledica restriktivnejših 
makroekonomskih politik Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije, predvsem pa njihove 
boljše medsebojne koordinacije, ki so ob šibki domači aktivnosti spremljale relativno ugodne 
razmere v mednarodnem okolju. To je privedlo do hitrega znižanja inflacije že v prvem četrtletju, 
posledično pa so se znižala tudi inflacijska pričakovanja, ki so pripomogla k nadaljnjem 
umirjanju rasti cen. K vzdržanosti zniževanja inflacije pa so poleg ukrepov dohodkovne politike 
pripomogle tudi strukturne spremembe, predvsem nadaljevanje procesa dezindeksacije na 
področju osebnih prejemkov in finančnih pogodb. Ob koncu leta 2003 sprejeti ukrepi, predvsem 
program vstopa v EMR II in prevzema EURA ter načrt uravnavanja reguliranih cen v letih 2004-
2005 pa zagotavljajo, da se bo proces znižanja inflacije nadaljeval tudi v letih 2005-2006, s čimer 
bo mogoče doseči znižanje inflacije na raven skladanja z maastrichtskimi kriteriji. Napovedi 
glavnih makroekonomskih agregatov so predstavljene v tabeli 6. 
 
Tabela 6: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov za leti 2004 in 2005 in  
                podatki za predhodni leti 

2002 
 

2003 2004 2005  
 

KAZALCI Statistični urad 
Republike Slovenije 

Pomladanska napoved 
UMAR (april 2004) 

BDP – realna stopnja rasti ( %) 3,4 2,3 3,6 3,7 
BDP – v mio SIT (tekoče leto) 5.314.494 5.726.498 6.137.000 6.552.000 
BDP – v mio SIT (stalne cene 2000) 4.515.989 4.618.300 4.784.000 4.962.400 

 
INFLACIJA (XII / XII predhodnega leta v %) 7,2 4,6 3,3 2,9 
INFLACIJA (I – XII) (I – XII) povpre čje leta 
v%) 

7,5 5,6 3,3 3,0 

DEFLATOR BDP (v %) 7,9 5,4 3,5 2,9 
 

TEČAJ USD (Banka Slovenije) 240,2 207,1 194,5 196,6 
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(Nadaljevanje tabele 6) 
2002 

 
2003 2004 2005  

 
KAZALCI Statistični urad 

Republike Slovenije 
Pomladanska napoved 

UMAR (april 2004) 
 
TEČAJ euro (Banka Slovenije) 226,2 233,7 238,7 239,8 
Razmerje EURO/USD 0,94 1,13 1,23 1,22 
 
ZAPOSLENOST po SNA (rast v %) -0,5 -0,2 0,4 0,6 
STOPNJA registrirane brezposelnosti (v %) 11,6 11,2 11,0 10,6 
STOPNJA brezposelnosti ILO (v %) 6,4 6,7 6,5 6,3 
PRODUKTIVNOST (BDP na zaposlenega) 
(rast v %) 

3,9 2,5 3,2 3,1 

BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA  
(rast v %) 

2,0 1,8 2,0 2,2 

 
IZVOZ PROIZVODOV IN STORITEV  
(rast v %) 

6,8 3,1 5,5 6,0 

- izvoz blaga (rast v %) 6,5 4,4 6,0 6,2 
- izvoz storitev (rast v %) 8,3 3,0 3,4 5,0 
 
UVOZ PROIZVODOV IN STORITEV 
(rast v %) 

4,8 6,4 6,8 6,6 

- uvoz blaga (rast v %) 4,4 6,9 7,1 6,6 
- uzvoz storitev (rast v %) 8,0 3,0 5,0 6,7 
 
SALDO plačilne bilance v mio EURO 330 17 -39 -103 
- delež BDP (v %) 1,4 0,1 -0,2 -0,4 
 
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
 (rast v %) 

2,6 5,4 7,6 7,0 

- delež v BDP (v %) 23,2 23,6 24,4 25,0 
ZASEBNA POTROŠNJA (rast v %) 0,4 2,9 3,5 3,4 
- delež v BDP (v %) 54,5 54,9 54,6 54,4 
DRŽAVNA POTROŠNJA (rast v %) 2,5 1,9 3,0 2,6 
- delež v BDP (v %) 20,3 20,3 20,2 19,9 
Vir: Pomladansko poročilo 2004, UMAR, str.27 
 
 
4.1.2 POLITIČNO-PRAVNO PODOKOLJE 
 
Politično okolje je eno izmed manj predvidljivih, zato mora podjetje vseskozi spremljati 
spremembe v političnem okolju, saj lahko imajo te spremembe odločilno vlogo za poslovanje in 
tudi obstoj podjetja. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je v političnem okolju marsikaj 
spremenilo. Zakoni, ki jih ima Republika Slovenija, so sedaj v veliki večini usklajeni z evropsko 
zakonodajo. Izredno pomembno je zagotoviti, da država ščiti družbeni interes od neposlovnega 
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obnašanja posameznih organizacij in podjetij. Pri nas se velikokrat pojavljajo problemi v zvezi z 
izvajanjem oziroma uporabo zakonov v praksi, predvsem z vidika nezakonitega pridobivanja 
sredstev in nelojalne konkurence. Tu mislim predvsem na zlorabe notranjih informacij, zaščite 
nekaterih podjetij s strani države, izkoriščanje monopolnega položaja na trgu. Čeprav imamo v 
Sloveniji regulativo za določanje in ugotavljanje tovrstnih problemov, pa se ta v praksi velikokrat 
ne izvaja ali pa, če pride do izvajanja, so zagrožene kazni tako majhne ali pa jih sploh ni, zato bi 
morala biti država na tem področju veliko bolj stroga in rigorozna. 
 
Delovanje EU določa njen pravni red. To je celota pravnih predpisov in sodnih praks, ki 
zavezujejo vse države članice EU. Pravni red temelji na ustanovitvenih pogodbah, o katerih so se 
dogovorile, jih podpisale in ratificirale države članice. Dopolnjujejo jih pravni viri, ki jih 
sprejemajo institucije EU. To so na primer uredbe, ki so splošno veljavne ter se v državah 
članicah uporabljajo neposredno, direktive, ki države članice zavezujejo k opredeljenemu cilju, 
ne določajo pa zakonodajnih sredstev za njihovo uresničitev, ter odločbe, ki so v celoti 
zavezujoče za vse, na katere so naslovljene. Pomemben del pravnega reda EU je tudi sodna 
praksa sodišča Evropske unije in sodišča prve stopnje. EU izdaja tudi priporočila in mnenja, ki pa 
niso zavezujoča in služijo zgolj kot smernice za delovanje držav članic.  
 
Pravni red, ki ga morajo izvajati vse države članice EU, ureja področja, ki sodijo v izključno 
pristojnost Unije in področja, ki jih Unija ureja skupaj z državami članicami. Druga področja pa 
urejajo države članice same. Na področjih, kjer je zakonodajna pristojnost izključno v rokah 
Unije, morajo države članice del svojih suverenih pravic prenesti nanjo. Prebivalci držav, ki so s 
1. majem 2004 postale članice EU, v splošnem verjamejo, da bodo posledica članstva dobre 
zaposlitvene in izobraževalne možnosti v drugih državah EU. Vendar pa so tudi zaskrbljeni in 
nove državljane EU najbolj skrbi rast cen v njihovih državah. To so nekatere ugotovitve zadnje 
raziskave EU INDEX, ki jo je v 10 državah pristopnicah izvedla tržno raziskovalna skupina GfK, 
v Sloveniji je to Gral-Iteo (Vir: www. Graliteo.si). 
 
Glede bodočega življenjskega standarda v novih EU državah so mnenja deljena in vsi niso 
prepričani, da bo neomejena mobilnost prinesla izboljšanje (glej sliko 4).  
 
Slika 4: Skupni rezultati pričakovanj novih pristopnic v Evropsko skupnost 
 

Vir: www. Graliteo.si 
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Veliko ljudi je zaskrbljenih, da bo članstvo v EU povzročilo skok cen v njihovih državah. Večina 
prebivalcev držav pristopnic je bistveno bolj optimistična glede prihodnosti zdravstvenega 
varstva v njihovih državah. Večina vprašanih je imela malo upanja, da bo članstvo v EU 
spremenilo na bolje obstoječo korupcijo v njihovih državah. Hkrati pa je večina menila, da 
članstvo v EU ne bo pomenilo izgube nacionalne identitete in tradicije v njihovi državi. 

Večina prebivalcev držav pristopnic vidi nove priložnosti v odpiranju mej in tako možnosti, da 
bodo delali kjerkoli v EU. Ne glede na njihovo nacionalnost tri četrtine vprašanih meni, da 
članstvo v EU prinaša dobre priložnosti glede dela in izobraževanja v drugih državah članicah 
EU. Najbolj optimistični so v Litvi, saj kar 85 odstotkov v prihodnosti vidi pozitivne priložnosti. 
V vseh državah pristopnicah je število študentov, ki pozitivno ocenjujejo članstvo v EU 
nadpovprečno. Skoraj 90 odstotkov jih meni, da bo članstvo njihove države v EU vodilo k 
možnostim študija v drugi državi članici, delno zato, ker se bo njihova država lahko vključila v 
EU programe izobraževanj. V Sloveniji smo na področju šolstva naredili velik korak k 
približevanju Evropski skupnosti ter posebej na področju visokošolskega študija s sprejetjem 
Bolonjske deklaracije, ki bo poenotila študijske programe s programi v drugih članicah EU in 
omogočila enostavnejše prehode med posameznimi programi. 

Čeprav v EU velja načelo prostega pretoka delavcev, se slovenski državljani takoj po vstopu v 
Unijo ne bomo mogli brez omejitev zaposliti v katerikoli sedanji državi članici EU. Te so si 
namreč za prost pretok delovne sile iz novih držav članic na pristopnih pogajanjih izbojevale 
prehodno obdobje. Tako bodo v prehodnem obdobju lahko za zaposlovanje delavcev iz novih 
držav članic izvajale omejitve. Trg delovne sile morajo v celoti sprostiti najkasneje leta 2011. 
Slovenija bo po načelu vzajemnosti obravnavala vse državljane iz držav članic, v katerih bodo 
veljale omejitve. Slovenski državljani pa se bomo lahko brez omejitev zaposlili v novih državah 
članicah.  

 
 
4.1.3 NARAVNO PODOKOLJE  
 
Slovenija je po celotni stopnji rodnosti v EU na repu v primerjavi z ostalimi državami članicami 
Evropske unije, saj so za njo le Slovaška, Nemčija in Češka. Po številu živorojenih otrok na tisoč 
prebivalcev je Slovenija celo na predzadnjem mestu, saj se je leta 2003 v Sloveniji rodilo 17.321 
živorojenih otrok, kar je 180 otrok manj kot leto prej in najmanj od začetka spremljanja tega 
statističnega podatka, za njo pa se uvršča le Nemčija. Rodnost v Sloveniji se je začela tako kot v 
drugih evropskih državah intenzivneje zmanjševati že v obdobju demografskega prehoda, ki se je 
večinoma začel v prejšnjem stoletju in se končal v prvi polovici tega stoletja. V tem obdobju se je 
rodnost spustila do ravni enostavnega obnavljanja prebivalstva zaradi preobrazbe tradicionalne 
kmečke družbe v moderno industrijsko družbo. Do širjenja spoznanj, da je rodnost mogoče 
nadzorovati in omejevati, je prihajalo v evropskih deželah z močno različnimi stopnjami 
socialnega in ekonomskega razvoja. Raziskave so pokazale, da je bila hitrost uveljavljanja 
novega vzorca rodnostnega vedenja zelo povezana s spremenjenim odnosom odraslih do otrok in 
z zatonom tradicionalne družinske morale. Dejstvo je, da se rodnost v Sloveniji znižuje že več kot 
sto let, posebej intenzivno pa od leta 1980. Od konca 50-ih in do konca 70-ih se je v Sloveniji 
rodilo približno 30.000 otrok na leto, do leta 2003 pa se je to število zmanjšalo za več kot 40 
odstotkov. Medtem ko je še leta 1973 tisoč žensk rodilo v povprečju nekaj manj kot 65 živih 
otrok, se jih je leta 2003 rodilo samo še 34. Na tisoč prebivalcev se je tako v letu 2003 rodilo 8,7 
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otroka. Analiza statističnih podatkov je tudi pokazala, da je v Sloveniji zagotovljeno samo 60 
odstotkov ravni, ki je potrebna za zagotavljanje obnavljanja prebivalstva. Za enostavno 
obnavljanje prebivalstva bi, pri sedanji ravni umrljivosti, morala ženska v svoji rodni dobi v 
povprečju roditi 2,1 otroka. Vendar pa je bila ta vrednost zadnjič dosežena v letu 1980, potem pa 
je začela padati in v letu 2003 dosegla vrednost 1,2 otroka. Povprečna starost matere pri rojstvu 
prvorojenca je 27,3 leta (Vir: www.siol.net/novice). 
 
Razlogov za zmanjševanje rodnosti pod raven enostavnega obnavljanja prebivalstva v Sloveniji v 
zadnjih dveh desetletjih je več. Nadaljujejo se procesi, ki so se odvijali že pred demografskim 
prehodom in med njim, katerih rezultat je uveljavitev različnih načinov življenja in zaostritev 
neskladij med družino ter današnjim načinom ustvarjanja virov za preživljanje. Na rodnost 
vplivajo tudi dejavniki, katerih vpliv ima značaj cikličnega nihanja (izmenjavanje obdobij 
naraščanja in upadanja gospodarskega razvoja) ter enkratni dogodki (npr. politične in 
gospodarske spremembe po letu 1990 – t. i. tranzicija). 
 

Nekateri neugodni zdravstveni kazalci opozarjajo, da se zaradi vse večjega razslojevanja, 
spremenjenega financiranja (obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje) in spremenjene 
organiziranosti zdravstvene dejavnosti poslabšuje tudi dostopnost zdravstvenega varstva, 
predvsem za določene skupine prebivalstva (socialno ekonomsko ogrožene, mladostnike, skupine 
na obrobju). 

 
4.1.4 TEHNOLOŠKO PODOKOLJE 
 
Slovenija mora narediti vse, kar je možno za dvig konkurenčne sposobnosti slovenskega 
gospodarstva. To zahteva učinkovit prenos znanja iz raziskovalno razvojne sfere v proizvodnjo in 
storitve. To zahtevo so sprejele vse evropske države in povsod iščejo najboljše rešitve.  

Učinkovit prenos znanja daje nove proizvode z visoko dodano vrednostjo, nova donosna delovna 
mesta in uveljavljanje nove tehnologije. Za uspešen prenos znanja morajo biti zagotovljeni 
primerni pogoji s strani vlade. Visoko šolstvo mora vzgajati najboljše strokovnjake, univerze in 
najbolj uspešni inštituti morajo biti čim bolj povezani in primerno organizirani. Cilj Slovenije naj 
bi bil polovica Slovencev z visokošolsko izobrazbo, torej nad evropskim povprečjem. Večjo težo 
moramo pri podpiranju raziskovalnih programov in projektov nameniti razvojno in proizvodno 
usmerjenim prizadevanjem in še posebej inovativnim rešitvam.  

Kvalitetna raven slovenskih raziskovalcev je dovolj visoka, da lahko upravičeno pričakujemo, da 
bodo konkurenčni evropskim kolegom. Vendar je v znanosti in tehnologiji kvaliteta 
raziskovalcev le eden od dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost njihovega dela. Izjemnega pomena 
sta tudi oprema, s katero delajo, in celotna infrastruktura, ki jim je na voljo. Na tem področju pa 
še vedno občutno zaostajamo za evropskimi raziskovalci, ki razpolagajo z bistveno večjimi 
finančnimi viri. Če k temu prištejemo še probleme s financiranjem samega dela raziskovalcev, 
recimo temu plače, potem so pravzaprav finančna sredstva tisti omejitveni dejavnik, ki 
neposredno vpliva na mednarodno konkurenčnost naših raziskovalcev. 

Gospodarstvo je še vedno preveč odvisno od tradicionalnih industrijskih panog. Relativno nizek 
delež zaposlenih in kapitala v industrijah, ki danes v razvitem svetu predstavljajo gonilo 
gospodarske  rasti  (računalniška oprema, komunikacijska oprema, elektronika in avtomatika, 
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biotehnologija), je eden pomembnih dejavnikov, ki zavirajo prihodnji gospodarski razvoj in 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Po deležu proizvodov visoke tehnologije v 
nacionalnem izvozu (4,4 % leta 2000) smo daleč za povprečjem EU (19,8 % v istem letu),  še 
bolj pa zaostajamo za državami, ki so v tem pogledu najuspešnejše (od npr.  Finske s 23,5 %,  
Japonske  s  25 % , ZDA  s  30 %  do  Irske  s  41,2 %  visoko  tehnoloških proizvodov v 
celotnem izvozu v letih 1999 oziroma 2004 (vir:www.mszs.si/slo/znanost/dejavnost). Podjetniška 
klima je v Republiki Sloveniji še  vedno  premalo  vzpodbudna.  Ustanavljanje  novih,  visoko-
tehnoloških podjetij zlasti v predelovalni industriji je mnogo manjše kot v razvitih državah. Tudi 
družbeno okolje je še premalo naklonjeno podjetnikom. Slovenija zato trenutno ne izkorišča 
možnosti, ki bi jih potencialno imela in potrebovala v naložbah in tehnologiji, dveh ključnih 
dolgoročnih determinantah rasti.  

 
Tehnološka vrzel se kaže v relativno nizkem deležu podjetniških vlaganj v razvojno raziskovalno 
dejavnost in tehnološki razvoj, kjer Republika Slovenija bistveno zaostaja za evropskim 
povprečjem,  v  neučinkovitem  prenosu  znanja  v  proizvode, storitve  in  proizvodne  procese,  
v  nizki  funkcionalni usposobljenosti zaposlenih ter pomanjkljivem partnerstvu med institucijami 
znanja in gospodarstvom. 
 
 
4.1.5 KULTURNO–SOCIALNO PODOKOLJE 

Ime Cinkarna Celje se veliko pojavlja v medijih, saj se podjetje ukvarja z bazično kemijo in 
skladno s tem je podjetje pod drobnogledom tako z vidika odpadkov kot z vidika ekologije. V 
preteklosti je bilo podjetje glavni onesnaževalec okolja in zraka na področju celotne celjske 
regije, vendar se je v podjetju dandanes marsikaj spremenilo. Podjetje se je opremilo z 
najnovejšimi filtri, izredno se posveča skrbi za okolje in odpadke, pa tudi država s svojimi 
zakoni, ukrepi in taksami  skrbi za nenehne izboljšave na tem področju. Žal pa ima kljub vsem 
izboljšavam ime Cinkarna Celje v javnosti zaradi starih grehov še vedno negativen prizvok. PE 
Kemija Mozirje se je kot dislocirana enota v okolici uspešno rešila večine negativnosti, 
povezanih z imenom Cinkarne Celje, in javno mnenje nima velikega vpliva na poslovanje PE 
Kemije Mozirje. 

Slovenija se je sodeč po ključnih socialnih indikatorjih že povsem približala tudi povprečju v 
sami v EU. Za socialno varstvo država namenja 26,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), 
kar je le nekaj manj od povprečja v EU, ki znaša 27,3 odstotka BDP, po razpoložljivih podatkih 
sodeč pa več od drugih pristopnic.  

Tudi pri stopnji zaposlenosti je primerljivost velika: v EU ta znaša 64 odstotkov, v Sloveniji pa 
63,8 odstotka, kar je znova več kot v večini pristopnic. Med uspešnejšimi državami je tudi pri 
brezposelnosti, kjer v letu 2003 ni imelo dela 11,2 odstotkov populacije, medtem ko ta odstotek v 
EU znaša 7,4, med pristopnicami pa imata nižjega le Češka in Madžarska (Vir: Pomladansko 
poročilo 2004). 

Pohvalni za Slovenijo so tudi odstotki pri izobraževanju - tako šolo brez izobrazbe predčasno 
zapusti le 8,3 odstotka ljudi, kar je več kot polovica ljudi manj kot v EU, kjer odstotek znaša 
19,4, ter daleč najmanj med pristopnicami. Manj uspešna pa je država pri vseživljenjskem 
izobraževanju in na nekaterih področjih, kot so denimo zastopanost žensk v javnem življenju. 
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Kot je moč razbrati, ima npr. v nacionalnem parlamentu Slovenija komaj 12-odstotni delež žensk, 
medtem ko je povprečje v EU 23 odstotkov. Slednjega sicer ne dohaja nobena pristopnica.  

Pričakovana življenjska doba državljanov EU je v povprečju daljša kot v pristopnicah - za ženske 
znaša 81,4 leta, za moške 75,3 leta. Slovenija je temu povprečju s 79,7 leta za ženske in 72,3 leta 
za moške sicer kar blizu, med pristopnicami pa lahko na daljše življenje računajo le na Cipru. 

Za zdravstveno varstvo države članice EU namenjajo v povprečju osem odstotkov BDP, kar je 
več kot v pristopnicah, saj ga z 8,8 odstotki preseže le Ciper, medtem ko Slovenija skrbi za 
zdravje zagotavlja 6,5 odstotka BDP (Vir: http://escape.mladina.si). Precejšnje razlike se kažejo 
tudi pri številu bolniških postelj na 100.000 prebivalcev, kjer je aktualno povprečje v EU 630, 
medtem ko je v pristopnicah precej višje. Slovenija je z 257 posteljami na samem repu lestvice.  

Statistični podatki pa kažejo, da tako državljani EU kot pristopnic večinoma umirajo zaradi istih 
vzrokov. Med boleznimi so na prvem mestu obolenja cirkulatornega sistema, predvsem infarkti, 
zaradi katerih pa v pristopnicah umre več ljudi na 100.000 prebivalcev kot v EU. Rak se kot drugi 
vzrok pojavlja enako pogosto, medtem ko v avtomobilskih nesrečah v pristopnicah umre 
nekoliko več ljudi na milijon prebivalcev kot v EU. Slovenija je s 157 smrtnimi žrtvami 
prometnih nesreč na milijon prebivalcev sicer nad povprečjem obeh - 104 v EU in 139 v novih 
članicah. 

Družine v EU postajajo manj stabilne in manjše, tako da migracije postajajo ključni faktor 
sprememb v evropski populaciji. Politika se sicer sprememb - staranja prebivalcev in 
migracijskih tokov - zaveda in se je z njimi začela ukvarjati. Kakovost življenja se je v EU 
izboljšala, vendar revščina in socialna izključenost še zdaleč nista izkoreninjeni. Stanje je 
nekoliko slabše v prihodnjih članicah, ki pa se s problemom že intenzivno ukvarjajo. Pozitivne 
trende pa je opaziti pri zdravju, kjer je v povprečju evropsko prebivalstvo bolj zdravo kot v 
minulih desetletjih, zato se življenjska doba podaljšuje. Na zdravstveno stanje sicer vplivajo 
okolje, socio-ekonomski pogoji in kakovost socialne mreže. Zdravstveni in socialni sistem se z 
novimi izzivi spopadajo, a da bodo lahko odgovorili na vse, bodo potrebne njihove neprestane 
spremembe in večja sinergija z drugimi politikami (Vir: http://escape.mladina.si). 

 
 
4.2 ANALIZA PRIVLA ČNOSTI PANOGE 
 
V slovensko kemijsko industrijo, v katero spada Cinkarna Celje in s tem avtomatsko PE Kemija 
Mozirje, spadajo družbe, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščajo v naslednja 
področja (glej sliko 5):  
• proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken in 
• proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas. 
 
V okviru prvega področja spada PE Kemija Mozirje v skupino kemijske industrije barve, laki in 
kiti. V slovenski kemijski industriji je v letu 2003 delovalo 619 družb (52 veliki , 44 srednjih, 523 
majhnih – glej sliko 6) s 25177 zaposlenimi delavci, ki so ustvarili prihodke v višini 775,6 
milijard SIT. Prihodki družb od prodaje na tujem trgu so znašali 520,8 milijard SIT,  čisti dobiček 
družb pa  72,3 milijard SIT. Dodana vrednost celotne panoge znaša 256,6 milijard SIT, dodana 
vrednost na zaposlenega v družbah pa 10,2 milijonov SIT (Vir: Kemijski obveščevalec 4, 2004).  
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Slika 5: Deleži v številu družb kemijske industrije po segmentih v letu 2003 
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Vir: Kemijski obveščevalec 4, 2004 
 
Slika 6: Družbe kemijske industrije po velikosti v 2003 

 
Vir: Kemijski obveščevalec 4, 2004 
 
V letu 2003 so družbe kemijske industrije ustvarile 775,6 milijard SIT prihodkov, kar je 17,6 % 
več kot v letu prej. V prihodkih je bilo 95 % čistih prihodkov od prodaje (glej sliko 7). 
 
Slika 7: Prihodki kemijske industrije 2003 po skupinah kemijske industrije 
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V povprečju je vsak zaposleni v proizvodnji izdelkov iz gume in plastike ustvaril za 24 milijonov 
prihodkov (8 % več kot leto prej), v proizvodnji kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken 
za 36 milijonov (18 % več kot leto prej), v predelovalnih dejavnostih pa za 20 milijonov SIT 
prihodkov (8 % več kot leto prej). 
 
Kemijska industrija zaposluje 25.177 oseb, kar je skoraj 12 % oseb, zaposlenih v predelovalnih 
dejavnostih. Glede na leto 2002 je bilo v letu 2003 v kemijski industriji zaposlenih za 2 % več 
oseb. 56,5 % zaposlenih v kemijski industriji dela v družbah podpodročja proizvodnja kemikalij, 
kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, 43,5 % pa v družbah podpodročja proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastike.  V prvi skupini se je glede na leto 2002 število zaposlenih povečalo za 2,4 %, v 
drugi za 1,5 %.  
 
Slovenska kemijska industrija je v letu 2003 na tujih trgih v povprečju ustvarila 71 % prihodkov 
od prodaje (tj. 528 milijard SIT; glede na leto 2002 je vrednost višja za 23 %), kar je za 13 
odstotnih točk več od povprečja za predelovalne dejavnosti v celoti. V letu 2003 je blago izvozilo 
51 % vseh družb kemijske industrije. Povprečni delež prihodkov od prodaje v tujini v celotnih 
prihodkih od prodaje je v podpodročju proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih 
vlaken 74 %, v podpodročju proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas pa 64 %. Skupine 
proizvodov po vrednosti izvoza kemijske industrije v letu 2003 so prikazane v tabeli 7. 
 
Tabela 7: Največje skupine proizvodov po vrednosti izvoza kemijske industrije v letu 2003  
 
Skupine proizvodov v mrd SIT 
farmacevtski preparati      180,5 
plašči in zračnice za vozila  57,2 
plastične mase v primarni obliki 32,7 
kritne barve, laki, tiskarske barve  29,8 
izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo 23,5 
Vir: Kemijski obveščevalec 4, 2004 
 
V povprečju je kemijska industrija v letu 2003 poslovala z neto čistim dobičkom v višini 68,4 
milijard SIT (glej tudi sliko 8). 
 
Slika 8: Struktura čistega dobička kemijske industrije po področjih dejavnosti v letu 2003 
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Skupno dodano vrednost so družbe kemijske industrije v letu 2003 povečale za 21,4 %, in sicer 
na 256,6 milijard SIT. Dodano vrednost po področjih kemijske industrije prikazuje slika 9 
 
Slika 9: Dodana vrednost kemijske industrije po področjih v letu 2003  
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Vir: Kemijski obveščevalec 4, 2004 
 
Praškasto lakiranje se uporablja že več kot 40 let ter se je zelo dobro uveljavilo na različnih 
področjih antikorozijske in dekorativne zaščite. Prvotno je prašno lakiranje predstavljalo izredno 
ugodno zamenjavo tekočih lakov zaradi škodljivosti topil, vendar so se izkazale tudi druge 
prednosti, kot so: 
• enoslojno lakiranje v primerjavi s tekočim lakom, kjer je bil potreben vsaj dvojni nanos, 
• bistveno manjše porabe zaradi recikliranja prahu ter s tem visoki izkoristki procesa lakiranja, 
• prihranek energije pri aplikaciji in pečenju, saj se odvedeni zrak vrača v prostor, kar se sploh 

pozna v zimskem obdobju. 
 
Kljub temu je bilo še dosti prednosti v korist tekočih lakov, ki jih na začetku ni bilo možno 
pridobiti in uveljaviti s praškastimi laki. 
 
V celotnem obdobju spremljamo stalno rast porabe, ki pa je pogojena z zahtevami potrošnje kot 
tudi s širitvijo področja uporabe. Če primerjamo podatke iz osemdesetih let, so bile zahteve dokaj 
enostavne, usmerjene v glavnem na lakiranje manjših predmetov, in sicer: 
• lakirani material: samo kovinski, 
• področja uporabe: splošno industrija, 
• paleta nians: samo nekaj osnovnih, 
• kvaliteta nanosa: mala zahtevnost, 
• mehansko-tehnološke lastnosti: visoka zahtevnost, 
• aplikacijska tehnika: srednja hitrost nanosa, malo število menjav nians, 
• usposobljenost osebja: mala. 
 
Kot prvi so se pojavili praškasti laki na osnovi epoksi veziva z visoko temperaturo utrjevanja. 
Kasneje je prišlo do mešanic epoksi-poliester, ki je še danes najbolj razširjena, ter seveda za 
zunanjo izpostavo poliester triglycidyl isocyanurate (v nadaljevanju TGIC). 
 
Glede na stalne zahteve trga je sploh v zadnjih nekaj letih prišlo do izrednega porasta kvalitete 
lakiranja, ki se odraža v naslednjem: 
• lakirani material: kovinski, odlitki, steklo, les, plastika, 
• področja uporabe: avtomobilska industrija in dobavitelji delov, proizvajalci pohištva, bela 

tehnika itd., 



 

 31  

• paleta nians: veliko nians s specialnimi efekti, 
• kvaliteta nanosa:velika zahtevnost kvalitete, 
• mehansko-tehnološke lastnosti: visoka zahtevnost, 
• aplikacijska tehnika: velika hitrost nanosa stalne kvalitete, veliko število hitrih menjav nians, 
• usposobljenost osebja: visoka. 
 
Prišlo je do zahtev po lakih brez TGIC-ja, ki se ga je v veliki meri opustilo, kakor tudi po 
praškastih lakih brez vsebnosti težkih kovin. Vse te zahteve so seveda prioritetne v Evropi. 
Področje uporabe se je z razvojem zelo razširilo, kar se odraža v konstantni letni rasti porabe 
praškastih lakov v vseh letih, in sicer v mejah (5-10 %), kar je odvisno od posameznih področij. 
Skupna svetovna poraba naj bi se v letu 2003 gibala blizu 800 000 ton. Že v naslednjih nekaj 
letih pa se predvideva poraba preko 1 milijona ton praškastih lakov. Letno je svetovna poraba 
praškastih lakov na globalnem trgu po celinah prikazana na sliki 10 (Vir: www.wagner-
systems.com). 
 
Evropa je iz prikazanega vodilna v porabi praškastih lakov in tako bi naj tudi ostalo v prihodnje, 
čeprav so opazna povečanja porabe v jugovzhodni Aziji (glej sliko 11) v zadnjih letih. To se 
največ odraža zaradi selitve proizvodnje iz zahodne Evrope in tudi iz ZDA, predvsem na 
področja jugovzhodne Azije. 
Porazdelitev porabe praškastih lakov po posameznih panogah je prikazana na sliki 12, po glavnih 
evropskih državah pa na sliki 13. 
 
Slika 10: Svetovna letna poraba praškastih lakov po celinah v letu 2003 

 
Vir: www.wagner-systems.com 
 
Avstralija je na slikah 10 in 11 zaradi zelo male porabe praškastih lakov priključena k Aziji. 
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Slika 11: Svetovna letna proizvodnja praškastih lakov po celinah v letu 2003 
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Vir: Internet, www.wagner-systems.com 
 
Slika 12: Porazdelitev porabe praškastih lakov po posameznih panogah (v %) v letu 2003 
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 Vir: Internet, www.wagner-systems.com 
 
Povečanje porabe praškastih lakov se predvideva v avtomobilski industriji, saj se poleg 
posameznih sklopov uporabljajo tudi zaključni, prozorni laki za karoserije na akrilni osnovi 
(Mercedezev mali avto SMART).  
 
Poleg avtomobilske industrije se povečuje poraba pri fasadnih barvah, ki kažejo vse večjo 
zahtevo po dekorativnih in antikorozijskih lastnostih. 
 
Z zniževanjem temperatur pečenja se je odprlo široko področje uporabe predvsem na naslednjih 
področjih: 
• leseni pohištveni elementi, MDF plošče (lesonitne in iverne plošče), pri katerih je slaba stran 

še trenutno dokaj visoka cena po enoti. Vendar pa se na tem področju predvideva ogromno 
povečanje porabe, kar bo tudi zniževalo ceno, 

• plastika, 
• pred montažne komponente za temperaturno občutljive dele. 



 

 33  

 
Utrjevanje praškastih lakov s pomočjo ultravijolične (UV) in infrardeče (IR) svetlobe je prav tako 
razširilo uporabnost, saj lahko na ta način lakiramo masivne predmete brez dolgega ogrevanja in 
pregrevanja občutljivih delov. Slaba stran je še trenutno visoka cena investicije in težavnost 
lakiranja skritih in kompliciranih delov. 
 
Zaradi zniževanja stroškov lakiranja so se za določen segment uporabnikov razvili tanko slojni 
praškasti laki, katerih debeline se približujejo tekočim lakom (25-30 mikronov). Poudariti je 
potrebno, da je potrebno velikost delcev, pigmente in nastavitve pretokov prilagoditi drugače kot 
pri ostalih praškastih lakih. Uporabnost so tako našli pri lakiranju večjih, nezahtevnih površin, 
kot je proizvodnja pisarniškega pohištva nižjega cenovnega razreda. 
 
Slika 13: Porazdelitev porabe praškastih lakov po glavnih evropskih državah v letu 2003 
 

Vir: Internet www.wagner-systems.com 
 
Med konkurenti smo tudi mi z manjšim deležem, ki pa ni zanemarljiv, saj se trenutna proizvodna 
količina giblje okoli 1500 t/leto. Največji delež ima kvaliteta EPOXI-POLIESTER, za zunanjo 
uporabo pa v glavnem proizvajamo kvaliteto POLIESTER brez TGIC-ja. 
 
Veliko smo naredili tudi pri lakih za TRIBO aplikacijo (aplikacija, kjer se vrši nabijanje delcev 
prahu s pomočjo trenja), kar je tudi težnja v bodoče, da bi se uporabljala neodvisno oba načina 
nanosa z istim prahom. 
 
Kako bo potekal razvoj naprej, bo pokazal trg, saj skušamo vseskozi spremljati želje kupcev, ki 
jih je na domačem področju okoli sto. Normalno je, da pri takem številu ni mogoče ustreči vsem, 
zato poskušamo s čim boljšim sodelovanjem pravočasno doseči skupne interese. 
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4.2.1 ANALIZA POTENCIALNIH KANDIDATOV ZA VSTOP 
 
Gledano z vidika proizvajalcev praškastih lakov ugotavljam, da smo podjetje Cinkarna Celje s 
svojim praškastim lakom z imenom Ekolak v veliki meri prisotni na slovenskem tržišču. Poleg 
nas se na slovenskem tržišču pojavljajo naslednji proizvajalci Color-Helios, Herbert, Worwag in 
Basf iz Nemčije ter Tiger iz Italije. Slovenski trg je relativno majhen, saj letna količina 
porabljenega prahu znaša približno 2500 ton in znaša približno 0,3 % svetovne proizvodnje. Kot 
možne kandidate za vstop na slovensko tržišče vidim predvsem večje proizvajalce praškastega 
laka, kot so Arssonsissi, DuPont, Akzo, Pulveri, ki so nevaren konkurent predvsem zaradi 
ekonomije obsega, nizkih cen in dobrih marketinških prijemov.  
 

Na področju premazov pa je konkurenca zelo močno in razvejana. Tu je ″glavni igralec″ največji 
proizvajalec tekočih lakov v vzhodni Evropi Helios iz Domžal, poleg njega pa se pojavlja še 
veliko drugih manjših proizvajalcev, ki so ponavadi specializirani samo za posamezen segment 
premazov. Z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost se je slovensko tržišče na področju 
premazov popolnoma odprlo, kar je še dodatno povečalo konkurenco in odprlo tržišče, vendar 
bodo zaradi naše izredno majhne prodaje in specifičnih kupcev (letno 2500 ton, Helios 70000 
ton), drugi potencialni kandidati za vstop na naše tržišče minimalno vplivali na naše poslovanje v 
tem segmentu. 
 
Na področju poliuretanske pene je konkurenca prav tako močna. Največji proizvajalci na našem 
trgu so Cocupur, Tekapur. Podjetja, kot so  Henkel, Puriter, Termopur, Wurth pa si vsak s svojim 
pristopom poizkušajo zagotoviti čim večji tržni delež in povečanje prodaje na našem tržišču. 
 
 
4.2.2 ANALIZA MOŽNIH SUBSTITUTOV NA TRGU 
 
Na svetovnih trgih na področju barv se pojavljajo predvsem zahteve po barvah, ki bi vsebovale 
čim manj zdravju škodljivih organskih topil in bi bile ekološko nesporne, tako da se postopno 
povečuje vlaganje in poraba praškastih lakov. Lahko bi celo rekel, da so praškaste barve substitut 
tekočim barvam. Praškaste barve postopoma zamenjujejo tekoče barve predvsem v: 
• industriji gospodinjskih aparatov, saj vsi večji svetovni in evropski proizvajalci bele tehnike 

(Gorenje, Electrolux, Zanussi, Candi, Bosch) uporabljajo tehnologijo prašnega lakiranja, 
• avtomobilski industriji, kjer so se začeli trendi postopne zamenjave tekočih za praškaste 

barve. Edini problem pri praškasti barvi je doseči zelo gladko površino lakiranih predmetov z 
debelino nanosa med 20 – 30 µm, vendar gre razvoj tudi v to smer. Prvi avtomobil, ki je v 
celoti polakiran s prašno barvo, je Merzedesov Smart, 

• lakiranju zunanjih fasad, 
• industriji pohištva. Zaradi vsebnosti lahkohlapnih organskih škodljivih topil se vedno več 

proizvajalcev pohištva odloča za prašno lakiranje. 
 
Pri poliuretanski peni pa trenutno na svetovnih tržiščih ni enakovrednega substituta za tesnjenje 
oken in vrat. Trendi na področju poliuretanske pene gredo predvsem v smer doseči čim večjo 
obstojnost in izolacijo. 
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4.2.3 ANALIZA POGAJALSKE MO ČI DOBAVITELJEV 
 
Kemijska industrija je v veliki večini odvisna od nafte, saj je nafta osnovna surovina za veliko 
večino kemijskih izdelkov in kemikalij in so cene surovin dobaviteljev močno odvisne od cen 
nafte na svetovnem tržišču. Cene surovin se strmo vzpenjajo, trend rasti beležimo že od januarja 
2002 dalje. Povprečni indeks svetovnih cen surovin po HWWA (Hamburgischen Welt-
Wirtschafts-Archiv) je indeks, ki predstavlja povprečno gibanje svetovnih cen surovin, izbranih 
glede na njihovo pomembnost v uvozu najpomembnejših industrijskih držav in je od januarja 
2002 do konca februarja 2004 zabeležil povprečno 60 odstotno rast (Vir: www.gzs.si). Cena 
nafte se je v tem času povečala za 51 odstotkov, še višji  skok cen pa beležijo kovine: med njimi 
svinec za 73 odstotkov, baker za 84 odstotkov in nikelj za 150 odstotkov. Bistveno pa so se 
zvišale tudi cene pomorskega tovornega prometa in prevoznih storitev. Cene surovin kotirajo 
pretežno v dolarjih, zato vpliv gibanja valut pri tem ni zanemarljiv. Prednost relativno 
močnejšega evra je zato do neke mere olajšala breme evropskih proizvajalcev, vendar pa se od 
sredine leta 2003 pomembneje krepijo tudi cene surovin, izražene v eurih. Samo v prvih treh 
mesecih v letu 2004 so se povprečne cene  surovin iz indeksa HWWA v evrih povečale za 7 %, v 
dolarjih pa kar za 12 %. K tako strmi rasti cen pretežne večine surovin so poleg relativne šibkosti 
dolarja bistveno prispevali tržni dejavniki, v nekaterih primerih pa tudi dejavniki špekulativnega 
značaja. Na povpraševalni strani je bistveno vlogo odigrala Kitajska, ki je med drugim postala 
največji svetovni potrošnik premoga, jekla, niklja in aluminija. Postopno okrevanje gospodarstva 
v velikih industrijskih državah (ZDA, Japonska) pospešuje povpraševanje, medtem ko na 
ponudbeni strani zaznavamo trend zmanjševanja vlaganj v t.i. bazičnih industrijah ter rudarstvu 
in s tem nevarnost krčenja kapacitet. 
 
Povprečne cene surovin na svetovnih trgih, merjene z indeksom HWWA, bodo po zadnji 
napovedi skupine AIECE (Združenja evropskih konjunkturnih inštitutov) v letu 2004 v dolarjih v 
povprečju višje za 15 %. Pospešena rast cen bo v letu 2004 izrazitejša pri neenergentih (25-
odstotna), medtem ko naj bi se energenti v povprečju podražili za 10 %. Merjeno v evrih bodo 
cene zaradi relativno šibkejšega dolarja višje za 5 %, v letu 2005 pa naj bi se povprečne cene 
energentov v evrih znižale za 3 %, neenergentov pa za 2 %. Gibanje in napovedi glavnih 
svetovnih cen surovin 2003-2005 so prikazane v tabeli 8. Seveda je očitno, da napoved za gibanje 
cen nafte v letu 2004 ni ustrezna. 
 
Tabela 8: Gibanje in napovedi glavnih svetovnih cen surovin 2003-2005 
  2003 2004 napoved 2005 napoved 
v USD Povprečna letna rast v % 
*HWWA indeks cen surovin 14 15 -3 
·        Nafta 15 5 -2 
·        Neenergenti 14 25 -2 
·        Prehrambene surovine 8 25 -4 
·        Žitarice 1 19 -5 
·        Pijače, tobak, sladkor 4 4 4 
·        Oljarice in olja 19 49 -8 
·        Industrijske surovine 17 25 -2 
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(Nadaljevanje tabele 8)  
  2003 2004 napoved 2005 napoved 
v USD Povprečna letna rast v % 
·        Surovine kmetijskega izvora 22 14 2 
·        Neželezne kovine 12 38 -7 
·        Železo in železova ruda 18 26 1 

v EUR    
*HWWA indeks cen surovin -4 5 -3 
·        Nafta -3 -4 -2 
·        Neenergenti -5 13 -2 
Vir: www.gzs.si 
 
Struktura in sestav materialov, iz katerih so narejeni praškasti laki in tekoči premazi, temeljijo na 
enaki bazi, zato so enaki tudi dobavitelji surovin. Osnovne recepture praškastih lakov in tekočih 
premazov so sestavljeni iz naslednjih komponent: 
• smole (epoksi smole, poliestrske smole, alkidne smole), 
• dodatki (sredstva za razliv, matiranje, strukturo, izboljšavo tehnoloških lastnosti), 
• pigmenti (organski in anorganski), 
• polnila (kalcijev karbonat, barijev sulfat). 
Zaradi podobne sestave so tudi dobavitelji teh surovin enaki, kar je seveda pogojeno s skupnimi 
količinami s ciljem dosegati pri dobaviteljih čim nižje cene. Dobavitelje lahko razdelimo na 
osnovi zgoraj omenjenih komponent. 
 
Vsi dobavitelji oziroma izdelovalci smol so tuja podjetja. Politika poslovne enote Kemija Mozirje 
je takšna, da je odločilni faktor pri izbiri dobaviteljev cena, ki nam jo ponudijo. Zaradi veliko 
različnih sistemov, ki jih imamo pri recepturah, uporabljamo tudi več različnih smol za izdelavo 
barv. Vsi naši dobavitelji smol prihajajo iz področja skupnega evropskega trga, vendar iz 
različnih držav. Naši dobavitelji so naslednji: UCB iz Belgije, Interchem Hellas iz Grčije, Sir 
industriale iz Italije, CIBA (VANTICO) iz Nemčije in Epidian iz Poljske. Za vsako kombinacijo 
oziroma sistem imamo na zalogi vedno smole od dveh dobaviteljev, tako da zmanjšamo tveganje 
izpada proizvodnje. 
 
Dodatki so snovi, ki izboljšajo ali spremenijo izgled površine barve. Vsi naši dobavitelji so tuja 
podjetja, in sicer: Troy Chemicals, Worlle Chemie, Ciba Speciality Chemicals, Cray Valley, 
Prochema, Sun Chemicals, Synthopol  Chemie dr. Koch, EMS, Poro Lubrizol.  Teh dobaviteljev 
je zelo veliko, veliko jih prodaja zelo podobne materiale. Odločilni faktor za izbiro dobaviteljev s 
področja dodatkov so zanesljivost in kakovost sistemov, ki jih prodajajo, šele na drugem mestu je 
cena. 
 
Na svetovnem tržišču obstaja veliko podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo pigmentov. Osnovni 
pigment, katerega uporaba je svetovno najbolj razširjena, je izdelek matičnega podjetja Cinkarne 
Celje titanov dioksid, zato lahko rečemo, da je glavni naš dobavitelj belega pigmenta naše 
matično podjetje. Titanov dioksid kupujemo po transfernih cenah, ki so malo nižje od tržnih cen 
titanovega dioksida na svetovnem tržišču. Ostali dobavitelji nam izdobavljajo široko paleto 
pigmentov celotnega barvnega spektra. Ker je večina pigmentov zelo draga, je ključni kriterij pri 
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izbiri dobaviteljev pigmenta cena. Dobavitelji pigmentov, s katerimi sodelujemo, so: 
Clariant/Hoechst, Benda-Lutz Traismauer, BASF, CIBA Pigments, Bayer Leverkunsen, Berk, 
Silberline in Akzo Nobel. 
 
Kalcijev karbonat nam dobavlja slovensko podjetje Kalcit iz Kamnika, medtem ko barijev sulfat 
uvažamo iz Kitajske preko slovenskega uvoznika. Zaradi nizke cene surovin večinoma 
sodelujemo s slovenskim podjetjem, ker so stroški prevoza nizki in dobavni roki kratki. 
 
Poleg teh osnovnih skupin pa sodelujemo še s Chemom iz Ljubljane in Heliosom iz Domžal, ki 
nam izdobavljata organska topila za proizvodnjo tekočih premazov. Ti dve podjetji sta v 
primerjavi s tujo konkurenco cenovno najugodnejši. 
 
 
4.2.4 ANALIZA POGAJALSKE MO ČI KUPCEV 
 
Glavni kupci praškastih lakov so predvsem v industriji hišnih aparatov (20 %), v avtomobilski 
industriji in gradbeništvu (10 %) ter v industriji masivnih predmetov (5 %) (Vir: Internet 
www.wagner-systems.com). Za te panoge je značilno, da delajo z minimalnimi stroški 
poslovanja in da je količina kupljenega praškastega laka v kupčevih stroških majhna. Globalno 
gledano je število kupcev glede na prodajo praškastih lakov majhno, saj v povprečju en kupec 
kupuje 25 ton prodanega materiala (Vir: služba marketinga Cinkarne Celje). Praškasti lak je 
specifičen proizvod, ki je zasnovan na različnih sistemih, ki so lahko medsebojno nekompatibilni, 
zato je s strani kupcev zelo rizično hitro menjati dobavitelja. Menjava dobavitelja je v normalnih 
okoliščinah proces, ki običajno poteka v naslednjih korakih: 
• izdelava etalona oz. majhnega vzorca s strani dobavitelja (1kg), 
• preverjanje kakovosti in kompatibilnosti vzorčnega laka v primerjavi s standardnim lakom, 
• potrditev cene in pogojev poslovanja, 
• izdelava majhne količine (100 kg) za preverjanje obnašanja praškastega laka v njihovem 

sistemu, 
• izdelava praškastega laka za industrijski preizkus (2-5 ton). 
Šele če so vsi zgornji pogoji potrjeni in sprejeti, se kupci odločijo za naročilo. Tak proces 
običajno traja približno 6 mesecev in pogojuje določene stroške uvajanja. 
 
Na svetovnih trgih pri glavnih kupcih (avtomobilska, gumarska, pohištvena  industrija) vlada 
recesija. Glavne surovine pri večini kupcev so proizvodi, pridobljeni iz nafte, ki je vse dražja, s 
tem posledično so dražje surovine, zato je s strani kupcev čutiti nenehne pritiske po zadržanju ali 
celo po zniževanju nakupnih cen praškastih lakov. Kvaliteta praškastega laka je v večini zelo 
pomemben segment pri kupcih, saj poudarja vizualni izgled izdelkov, ki jih prodajajo. 
Proizvodnja praškastih lakov je tehnološko zahtevna proizvodnja, ki temelji na znanju in 
obvladovanju visoke tehnologije, zato je nevarnost, da začnejo kupci sami proizvajati želeni 
proizvod, majhna. 
 
Struktura kupcev naših proizvodov je takšna, da zajema dve ciljni strukturi kupcev. Praškasti laki 
so specialni laki, namenjeni podjetjem, ki se ukvarjajo in tržijo storitve lakiranja proizvodov. 
Kupce praškastih lakov lahko klasificiramo na osnovi  dveh osnovnih kriterijev, in sicer: 
• razdelitev kupcev glede na teritorialno področje (domači-tuji), 
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• razdelitev kupcev glede na letno količino prodanega praškastega laka. 
PE Kemija Mozirje je izrazito usmerjena na domači trg, saj delež prodaje na domačem trgu znaša 
74,6 % (Vir: Letno poročilo 2002, str.12), kar pomeni, da se večina naših kupcev nahaja na 
teritoriju Republike Slovenije. Na tujih trgih ustvarimo 25,4 % prodaje, od tega: na Češkem 10  
%, v Belorusiji 15 %, na Hrvaškem 4 %, na drugih območjih bivše Jugoslavije 1,4 % celotne 
prodaje (Vir: Služba marketinga Cinkarne Celje d.d.). 
 
Glede na letno količino prodanega praškastega laka v PE Kemija Mozirje lahko razdelimo naše 
kupce na: 
• veliki  – nad 20 ton: Med velike kupce spadajo naslednja velika podjetja: Gorenje, Alpos, 

Lipovica, Atlant-Belorusija, Teca-Češka; 
• srednji – med 2 in 20 tonami: Med srednje spadajo naslednja podjetja: Agis, Aklimat, E– 

Statik, Gorenje Tiki, Grašič, Gregorc, KIG, Lth, Minka, SIP, Štorman; 
• majhni  – pod 2 toni. Med majhna spadajo naslednja podjetja: Agrocom, Ambrož, Arko, 

Brance, Črtalič, Ekoton, Elba, EL TEC Mulej, Feroterm, Fluid, IGM Schiedel, IMP klima, 
IMP ten, Kač, Kovačija, Ličarstvo Zupan, Metrel, Petal. 

 
Za razliko od praškastih lakov so premazi in poliuretanska pena namenjeni tako podjetjem za 
opravljanje storitev kot tudi široki potrošnji. Razmerje med podjetji in široko potrošnjo je 95:5 
odstotkov v korist prvih, kar predstavlja zelo slabo razmerje in podjetje bi si moralo prizadevati, 
da bi se razmerje v korist široke potrošnje bistveno povečalo. Podjetje, ki je naš največji 
odjemalec na domačem trgu, je Merkur, ostali so mali grosisti. Na tujih trgih imamo samo enega 
grosista, ki ima eksluzivno pravico prodaje na področju bivše Jugoslavije, to je podjetje Turbo iz 
Zagreba, vendar letna prodaja ne presega 15 % celotne prodaje (Vir: Služba marketinga Cinkarne 
Celje). 
 
 
4.2.5 ANALIZA KONKURENTOV V PANOGI 
 
Za celotno panogo je značilna zelo velika konkurenca, ki se je še okrepila z vstopom Slovenije v 
Evropsko skupnost. Na področju praškastih lakov bi od domačih konkurentov omenil podjetje 
Color iz Medvode, ki ga je pred kratkim prevzel domžalski Helios in je poleg nas edini 
proizvajalec praškastih lakov na področju Slovenije. S prevzemom Colorja si je Helios postavil 
temelje za delovanje in prodajo na področju Republike Slovenije. S svojo agresivno marketinško 
politiko in mrežo nam bo v prihodnosti zelo trd nasprotnik. V prihodnosti lahko z njihove strani 
pričakujemo močan napad na naše glavne odjemalce. Ker ima Helios v lasti tudi tovarno ″Boja i 
lakova″ Zvijezda iz Gornjega Milanovca v Srbiji (sedaj je to Helios Zvezda), lahko pričakujemo 
njihov prodor in povečanje prodaje (zaradi konkurenčne prednosti, ker nimajo carin) na področju 
bivše Jugoslavije in predvsem Rusije, kjer že dolgo poslujejo ter  imajo močno in dobro razvito 
prodajno mrežo. Od ostalih konkurentov bi omenil še posebej tuje proizvajalce praškastih lakov, 
kot so: Tiger, Arssonsissi, Worwack, Pulveri, BASF, DuPont, Akzo, ki s svojo agresivno politiko 
nizkih cen pridobivajo določen tržni delež na slovenskem tržišču.  
 
Na področju premazov je konkurenca zelo močna, saj mi s svojo majhno proizvodnjo, zastarelo 
opremo in brez prodajne strategije nismo konkurenčni proizvajalcem temeljnih barv za kovino in 
beton, kot so Chemo, Helios, Belinka in veliko tujih s področja Evropske unije. 
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Tudi na področju poliuretanske pene se srečujemo z izredno močno konkurenco tujih in 
slovenskih podjetij, kot so: Cocupur, Tekapur, Henkel, Puriter, Termopur, Wurth, predvsem 
zaradi naših visokih proizvajalnih stroškov, izgube blagovne znamke in slabe prodajne strategije 
cenovno nismo konkurenčni in izgubljamo v primerjavi z našimi konkurenti. V Sloveniji smo 
edini proizvajalci masterbatcha, tako da je prisotna samo tuja konkurenca, od katere so 
najmočnejši konkurenti italijanska podjetja, ki so največji proizvajalci masterbatchev na svetu.  
Na podlagi ocene posameznih skupin spremenljivk lahko določimo skupno oceno privlačnosti  
panoge kot srednjo (glej tabelo 9). 
 
Tabela 9. Ocena privlačnosti panoge  

Določljivke privla čnosti Ocena privlačnosti panoge 
 Visoka Srednja Nizka 
Ovire za vstop   ● 
Nevarnost substitucije  ●  
Pogajalska moč dobaviteljev   ● 
Pogajalska moč kupcev   ● 
Konkurenca ●   
SKUPNA OCENA 2 1 2 
 
4.3 ANALIZA TRGA 
 
Slovenski trg je relativno mali trg, ki pa je ključnega pomena za PE Kemija Mozirje, saj smo v 
letu 2002 na njem ustvarili kar 74,6 % celotne prodaje, v letu 2003 pa smo celotno prodajo na 
domačem trgu povečali na 77 %. Na trgu prevladuje močna konkurenca, dodana vrednost na 
zaposlenega je nizka, velika je pogajalska moč kupcev, ki postavljajo pogoje poslovanja. 
Dobaviteljev je zelo veliko in večinoma nimajo velikega vpliva na poslovanje, saj podjetja 
postavljajo pogoje poslovanja z dobavitelji. Trg je popolnoma odprt za vse konkurente in ni 
nobenih ovir za vstop v panogo. Na tako zahtevnem trgu smo najuspešnejši pri proizvodnji 
praškastih lakov, kjer imamo 40 % tržni delež. Na področju poliuretanske pene, masterbatchev in 
klasičnih premazov je naš tržni delež na slovenskem trgu zanemarljiv. Na slikah 14, 15 in 16 so 
prikazani tržni deleži po posameznih segmentih in pozicioniranje PE Kemija Mozirje v 
primerjavi s konkurenco na domačem slovenskem tržišču. 
 
Slika 14: Tržni delež podjetij pri prodaji praškastih lakov v Sloveniji v letu 2004 
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Vir: Služba marketinga podjetja Cinkarna Celje, d.d. 
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Slika 15: Tržni delež podjetij pri prodaji poliuretanske pene v Sloveniji v letu 2004 
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Vir: Služba marketinga podjetja Cinkarna Celje, d.d. 
 
Slika 16: Tržni delež podjetij pri prodaji premazov v Sloveniji v letu 2004 
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Vir: Služba marketinga podjetja Cinkarna Celje, d.d. 
 
 
4.4 PREDVIDEVANJE PRODAJE POSLOVNE ENOTE 
 
Za vsako podjetje je zelo pomembno, da že vnaprej opredeli možno prodajo tako v kratkoročnem, 
srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. V PE Kemija Mozirje opredeljujemo v sodelovanju s 
službo marketinga in službo SOPAR (plan in analize) vrednostni in količinski plan prodaje 
končnih izdelkov, zalog in proizvodnje samo za kratkoročno obdobje enega leta.  
 
Za količinsko in vrednostno napoved prodaje v PE Kemija Mozirje sem uporabil napovedovanja 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda. 
 
V tabelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17 so količinsko in vrednostno prikazane prodaje 
posameznih segmentov proizvodov  PE Kemije Mozirje v obdobju od 1999-2003 in na osnovi 
ekstrapolacije linearnega trenda predvidena prodaja posameznih segmentov PE Kemija Mozirje 
za obdobje 2004-2006. 
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Tabela 10: Prodaja praškastih lakov in napoved prodaje v obdobju 1999–2006 (v  kg) na osnovi 

ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

746.867 645.715 630.001 1.066.320 1.177.014 1.240.000 1.360.500 1.490.000 
 
Tabela 11 Prodaja premazov in napoved prodaje v obdobju 1999–2006 (v kg) na osnovi 

ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

366.355 309.049 296.069 272.814 260.870 222.000 201.500 177.000 
 
Tabela  12: Prodaja poliuretanske pene in napoved prodaje v obdobju 1999–2006  (št. kosov) na 
osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

374.322 329.045 202.433 401.992 400.755 380.000 392.500 405.500 
 
Tabela  13: Prodaja masterbatchev in napoved prodaje v obdobju 1999–2006  (v kg) na osnovi 

ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

130.900 175.500 122.700 145.800 117.500 122.000 116.500 111.000 
 
Tabela  14: Prodaja praškastih lakov in napoved prodaje v obdobju 1999–2006 (v 1000 SIT) na 
osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 
Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

435.126 399.948 414.015 713.481 781.857 850.050 950.500 1.050.500 

 
Tabela  15: Prodaja premazov in napoved prodaje v obdobju 1999–2006 (v 1000 SIT) na osnovi 

ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

266.390 245.822 202.845 196.437 199.000 167.500 148.000 129.500 
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Tabela  16: Prodaja poliuretanske pene in napoved prodaje v obdobju 1999–2006  (v 1000 SIT) 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

168.445 138.063 90.259 170.125 200.272 181.000 191.000 201.000 
 
Tabela  17:  Prodaja masterbatchev in napoved prodaje v obdobju 1999–2006  (v 1000 SIT) 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda   
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

47.780 67.907 50.344 63.391 54.099 59.200 60.000 60.800 
 
 
Pri napovedi prodaje praškastih lakov je videti trend količinskega povečanja prodaje, pri 
napovedi poliuretanske pene bo količinska prodaja na približno enaki ravni kot v letih 2002 in 
2003, medtem ko je pri napovedi količinske prodaje premazov in masterbatchov opaziti trend 
zmanjševanja prodaje, kar je skladno s politiko podjetja glede vlaganja v nosilne proizvode v PE 
Kemija Mozirje.  
 
Vrednostno je napoved prodaje zelo podobna trendom, ki sem jih opredelil pri napovedi 
količinske prodaje nosilnih proizvodov v PE Kemija Mozirje. Praškasti laki imajo pozitivno 
naraščajoči trend, premazi in masterbatchi imajo izraziti negativen, padajoči trend, medtem ko 
poliuretanska pena ostaja približno na enakih pozicijah glede na leta 2002 in leto 2003.  
 
Na osnovi neuradnih podatkov vodje proizvodnje v PE Kemija Mozirje smo v letu 2004 
proizvedli 1.358.542 kg praškastih lakov, 527.601 kosov poliuretanske pene, 223.150 kg 
masterbatchov in 265.438 kg premazov. Ugotavljam, da napoved prodaje za leto 2004 določena 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda  odstopa od realno doseženih rezultatov, saj smo pri 
vseh programih količinsko presegli napoved za leto 2004. 
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5 SWOT ANALIZA PE  KEMIJA MOZIRJE 
 
5.1 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PE  KEMIJA MOZIRJ E  
 
PE Kemija Mozirje deluje v okviru delniške družbe Cinkarna Celje in naša dejavnost zajema 
razvoj, proizvodnjo in prodajo izdelkov zaščite osnovnih površin in poliuretanske pene, ki so 
namenjeni tako selektivno izbranim kupcem kot tudi široki potrošnji. Naša osnovna dejavnost 
zajema štiri osnovne programe: 
• praškasti laki, 
• premazi, 
• poliuretanska pena – Purpen, 
• masterbatchi – barvni koncentrat. 
 
Naš nosilni proizvod v PE Kemija Mozirje so praškasti laki, katerih proizvodnja in poraba tako 
na slovenskem kot tudi na globalnih trgih iz leta v leto strmo narašča. Tabela 18 prikazuje gibanje 
celotne vrednostne prodaje podjetja in ustrezne stopnje rasti od leta 1999 do leta 2003 (glej tudi 
sliko 12). 
 
Tabela 18: Gibanje prodaje v PE Kemija Mozirje s stopnjami rasti PE v letih 1999-2003 

Celotna prodaja v SIT  Leto 
Proizvodi 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Praškasti laki 435.126.405 399.948.411 414.015.247 713.481.102 781.857.522 
2. Premazi 266.390.156 245.822.694 202.845.337 196.437.872 199.000.450 
3. Purpen 168.445.145 138.063.672 90.259.945 170.125.310 200.272.111 
4. Masterbatch 47.780.507 67.907.302 50.344.582 63.391.198 54.099.864 
5. SKUPAJ 

(1+2+3) 837.492.788 772.974.509 727.157.628 1.104.844.153 1.171.950.820 
6. Stopnja rasti 19,6 % -7,8 % -5,9 % 51,9 % 6,1 % 
Vir: Letno poročilo 2000, str.9, 2002, str.12. , 2003 str.12 
 
Slika 12: Gibanje celotne prodaje PE Kemija Mozirje v letih 1999-2003 po vrstah proizvodov 
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Vir: Letno poročilo 2000, str.9, 2002, str.12. 
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PE Kemija Mozirje je izrazito usmerjena na domači trg. Strukturni delež prodaje na domačem 
trgu se je v letih od 1999 do 2000 močno zmanjšal, v letih 2001 do 2003 pa se je  povečeval, prav 
tako pa se je v letih 2001 do 2003 delež izvoza letno skoraj linearno zmanjševal (glej tabelo 19). 
 
Tabela 19: Gibanje deležev prodaje PE Kemija Mozirje v letih 1999-2003 
Leto 1999 2000 2001 2002 2003 
Delež prodaje na domačem trgu  77,1 % 72,7 % 73,7 % 74,6 % 77,7 % 

Delež izvoza PE 22,9 % 27,3 % 26,3 % 25,4 % 22,3 % 

Vir: Letno poročilo 2000, str. 9, 2002, str.12, 2003 str.12 
 
PE Kemija Mozirje je dobičkovni center in zanj se ne izdeluje bilanca stanja, zato za PE ni na 
voljo bilančnega premoženja. Posledica tega je, da zaradi tega ni mogoče izračunati osnovnih 
kazalcev uspešnosti. V PE lahko izračunamo kazalce ekonomičnosti in produktivnosti ter jih 
primerjamo s panogo (glej tabelo 21) ter spremljamo prihodke, stroške in pokritje za daljše 
časovno obdobje (tabela 20). Ugotovljene tendence lahko primerjamo z rezultati v panogi in na 
osnovi primerjave lahko ocenimo uspešnost PE Kemija Mozirje. V tabelah 20 in 21 so podatki za 
leta 1999-2003 inflacionirani z indeksom življenjskih stroškov. Nominalni podatki so prikazani v 
prilogi 2 in 3. 
 
Tabela 20: Stroški, prihodki in pokritje v SIT PE Kemija Mozirje v letih 1999-2003 in panogo v 
letu 2003 inflacionirani z indeksom življenjskih stroškov  

vrsta stroška (SIT) 1999 2000 2001 2002 2003 PANOGA 

A. FIKSNI STROŠKI 409.710.259 403.191.517 401.466.183 396.918.570 397.185.001  ni podatkov 

Stroški materiala 26.205.901 17.041.682 17.483.222 17.097.354 21.766.060 

Stroški storitev 30.178.605 25.240.799 34.981.433 50.901.359 29.057.914 

Drugi stroški 139.898.767 130.700.696 115.311.389 82.871.618 99.942.757 
 

 ni podatkov 

Amortizacija 65.276.709 58.942.590 57.395.592 73.755.469 72.168.165  ni podatkov 

Stroški dela 148.229.211 171.326.700 175.917.718 172.292.771 174.250.106  ni podatkov 
B. VARIABILNI 
STROŠKI 683.675.203 604.290.171 518.329.249 721.415.214 732.637.585  ni podatkov 

Stroški materiala 583.354.693 523.750.491 468.800.184 625.316.885 616.492.699  ni podatkov 
Nab.vred.trgov.  blaga in ostali 
stroški 92.411.628 91.019.948 73.006.400 116.463.838 101.959.415  ni podatkov 

Začetne zaloge  88.318.312 74.441.334 77.561.281 95.557.633 104.602.202  ni podatkov 

Končne zaloge  80.409.430 84.921.601 101.038.615 115.923.142 90.416.731  ni podatkov 

C. SKUPAJ STROŠKI 1.093.385.541 1.007.481.688 919.795.434 1.118.333.783 1.129.822.586 3.188.376.271 

ELEMENT 1999 2000 2001 2002 2003 PANOGA*  

D. Prih.od 
prod.proizvodov,storitev 1.127.618.224 980.913.696 847.356.784 1.187.707.464 1.171.950.820 3.556.435.382 

1. domači trg 862.877.518 708.448.499 618.339.053 880.439.193 903.675.140 1.038.473.132 

2. izvoz  256.083.262 263.760.261 221.024.010 299.661.680 259.103.406 2.517.956.250 

E. Prisp.za kritje.( D-B) 443.943.019 376.623.524 329.027.533 466.292.250 439.313.235  ni podatkov 

Kosmati dobiček      ( E-A ) 34.232.760 -26.567.992 -72.438.650 69.373.681 42.128.234 66.432.168 

Vir: Priloga 2 ,   *  Gre za povprečno podjetje v panogi 
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Panoga zajema podjetja, ki proizvajajo kemikalije, kemične izdelke, umetne mase in vlakna. 
Vzorec je zajel 144 družb, od katerih je 31 velikih, 18 srednjih in 95 majhnih, ki skupaj ustvarijo 
512.126.695.000 prihodkov (velike 467.646.948.000, srednje 31.278.739.000 in majhne 
13.201.008.000 SIT prihodkov) in zaposlujejo skupaj 14.221 (velike 12.782, srednje 1.022 in 
majhne 416) delavcev (vir: Kazalniki poslovanje GZS, 2003). 
 
Iz tabele 20 lahko povzamemo naslednje pomembne ugotovitve in obrazložitve: 
• Fiksni stroški se v PE Kemija Mozirje v letih od 1999 do 2003 skoraj niso spreminjali (imeli 

so rahlo tendenco padanja) in so pomembno vezani na stroške dela, ki so se v omenjenih letih 
povečevali v skladu s kolektivno pogodbo v gospodarstvu in predstavljajo največjo postavko 
fiksnih stroškov PE Kemija Mozirje. 

• Velikost variabilnih stroškov je v veliki meri odvisna od prihodkov PE in sledijo gibanju le- 
teh. Na velikost variabilnih stroškov največ vplivajo stroški materiala, ki so v letu 2003 
predstavljali 64,8 % vseh stroškov in 62,8 % od celotne prodaje PE. V letih 2002 in 2003 so 
se variabilni stroški močno povečali, kar gre pripisati večji prodaji in s tem posledično večji 
proizvodnji PE Kemija Mozirje. 

• Začetne zaloge so se v letih 1999-2003, razen leta 2000, povečevale, prav tako so v letih 
1999-2002 končne zaloge naraščale, kar je posledica povečane proizvodnje in povpraševanja 
na trgu. Izjema je leto 2003, ko so se končne zaloge zmanjšale, kar je posledica ukrepa 
vodstva PE Kemija Mozirje, ki si je zadalo cilj sistematično zmanjšati in racionalizirati 
končne zaloge. 

• Prihodki so v letih 1999-2001 imeli tendenco padanja, predvsem zaradi recesije na svetovnih 
trgih (naš glavni odjemalec Gorenje ustvari 95 % prodaje na tujih trgih). V letih 2002 in 2003 
so se prihodki od prodanih proizvodov drastično povečali, kar je bila posledica povečanja 
prodaje praškastih lakov našemu glavnemu kupcu Gorenju iz Velenja in osvajanja novih 
tržišč (Kanada, Belorusija, Hrvaška in Češka). 

• V primerjavi s panogo ugotavljam, da je PE Kemija Mozirje imela v letu 2003 bistveno več 
prihodkov od prodaje, kot je povprečje za panogo, kar je za PE ugodno. 

• Tudi prispevek za kritje se je v letih 2002 in 2003 v primerjavi z ostalimi leti (2000–2001) 
bistveno povečal, kar je posledica povečanja prihodkov od prodaje in razlogov, ki so vplivali 
na povečanje le-teh. 

• Iz prihodkov lahko še enkrat ugotovimo, da je PE Kemija Mozirje v celotnem obdobju v letih 
1999-2003 usmerjena izrazito na domači trg, saj se je delež prodaje na domačem trgu v letu 
2003 povečal že na 77 % celotne prodaje (glej tabelo 19). 

• Izvoz je v zadnjih letih variral. Največji je bil v letu 2002, ko so se osvajala tržišča v Kanadi 
in na Češkem. Naslednje leto se je poslovanje s Kanado popolnoma ustavilo, vendar smo 
pridobili nova tržišča (Hrvaška, Belorusije) in se izpad izvoza v Kanado ni drastično poznal. 

• Z vidika kosmatega dobička ugotavljam, da se je poslovni izid PE Kemija Mozirje v 
primerjavi z letoma 2000 in 2001, ko smo imeli izgubo, povečal in je bil v letih 2002 in 2003 
pozitiven. V primerjavi s povprečnim podjetjem v panogi je kosmati dobiček PE Kemija 
Mozirje manjši.  
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Tabela 21: Kazalniki PE Kemija Mozirje v primerjavi s panogo za leto 2003 inflacionirani z 
indeksom življenjskih stroškov za leta 1999-2003 
 

Zap. št. KAZALNIKI 
1. Dodana vrednost (v SIT) 
2. Dodana vrednost na zaposlenega (v SIT/zap.) 
3. Prihodki na zaposlenega (prihodki/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
4. Stroški dela na zaposlenega (str. dela/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
5. Čisti dobiček na zaposlenega (čisti dobiček/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
6. Celotna gospodarnost (prihodki/odhodki) 
7. Delež amortizacije (amortizacija/odhodki) (v %) 
8. Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) (v %) 
9. Plače na zaposlenega (stroški plač/povp. število zaposlenih) na mesec (v 

SIT/zap.) 
KAZALNIKI  

Zap. št. 
PE KEMIJA MOZIRJE PANOGA* 

 1999 2000 2001 2002 2003 2003 
1. 286.076.851 SIT 373.987.900 SIT 230.369.322 SIT 296.304.104 SIT 280.094.411 SIT 186.662.348 SIT 

2. 73.353.039 SIT 9.121.656 SIT 5.906.906 SIT 7.226.929 SIT 6.831.571 SIT 13.125.824  SIT 

3. 28.913.288 SIT 23.924.725 SIT 21.727.098 SIT 28.968.474 SIT 28.584.166 SIT 36.013.067 SIT 

4. 3.800.748 SIT 4.178.699 SIT 4.510.711 SIT 4.202.262 SIT 4.250.000 SIT 6.123.680 SIT 

5. 737.615 SIT -544.538 SIT -1.560.841 SIT 1.410.035 SIT 856.265 SIT 3.591.784 SIT 

6. 1,031 0,973 0,921 1,062 1,037 1,115 

7. 5,9 5,8 6,2 6,6 6,3 6,2 

8. 13,5 17,5 19,9 15,4 15,4 19,0 

9. 370.546 SIT 387.471 SIT 398.241 SIT 387.000 SIT 395.167 SIT 388.679 SIT 

Vir: Priloga 2 
*  Gre za povprečno podjetje v panogi 
 
Iz tabele 21 lahko povzamemo naslednje ugotovitve in obrazložitve: 
• Dodana vrednost na zaposlenega je bila največja leta 2000, potem je zaradi recesije na 

svetovnih trgih leta 2001 padla. V primerjavi s panogo je bila v letu 2003 za 48 % nižja kot je 
povprečje v panogi. 

• Za panogo prav tako zaostajamo pri prihodkih na zaposlenega. Stroški dela na zaposlenega so 
bili v PE Kemija Mozirje v letu 2003 manjši kot je povprečje v panogi, kar je z vidika PE 
Kemija Mozirje ugodno in hkrati logična posledica manjših prihodkov na zaposlenega. 

• V letu 2003 najbolj za panogo zaostajamo pri kazalniku čistega dobička na zaposlenega, ki je 
v PE Kemija Mozirje približno trikrat manjši, kot je povprečje v panogi, kar kaže, da so. 
profitne stopnje naših proizvodnih programov majhne. 

• V zadnjih dveh letih je za razliko od let 2000 in 2001 PE Kemija Mozirje poslovala pozitivno 
in pričakujem, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnosti. 

• Kazalnik gospodarnosti je bil v letu 2003 za PE Kemija Mozirje veliko manjši kot je 
povprečje v panogi. 

• Delež amortizacije je bil v letu 2003 enak povprečju v panogi, kar gre pripisati dejstvu, da se 
je v PE Kemija Mozirje v zadnjih leti relativno veliko investiralo (leta 2002 sta bila kupljena 
nov mlin in ekstruder). 

• Ugotavljam, da je bila v letu 2003 povprečna plača na zaposlenega v PE Kemija Mozirje za 
malenkost večja, kot je povprečje v panogi, stroški dela pa so bili manjši, kot je povprečje v 
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panogi, kar kaže, da se v PE Kemija Mozirje daje premajhen poudarek spremljanju osnovnih 
ekonomskih kategorij in kazalnikov, saj v večini kazalnikov zaostajamo za povprečjem v 
panogi, po plačah na zaposlenega pa smo pred panogo.  

 
Vse to kaže, da je raven uspešnosti, ki jo kaže PE Kemija Mozirje podpovprečna, tendence pa ne 
kažejo na izboljšanje. 
 
 
5.2 OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI PO POSAMEZNIH PODSTRUKTURAH 
 
SWOT zajema ocenjevanje različnih podstruktur. Ocenjevanje podstruktur je možno izvesti na 
dva temeljna načina, s subjektivnim globalnim ocenjevanjem ali točkovnim analitičnim 
ocenjevanjem profila komponent podjetja glede njihovega prispevka k poslovni uspešnosti 
podjetja (Pučko, 1996, str. 135). 
 
Na osnovi spoznanj teorije rasti in razvoja podjetja je moč reči, da igrajo pomembno vlogo v 
podjetju njegove materialne podstrukture. Mednje lahko vključimo (Pučko, 1996, str.112): 
• podstrukturo proizvodov (proizvodni oziroma prodajni program), 
• tehnološko podstrukturo, 
• tržno podstrukturo (celotni sklop trženja skupaj s tržnimi pozicijami PE). 
 
Poleg materialnih podstruktur so v podjetju še nematerialne podstrukture, med katerimi so 
najpomembnejše: 
• finančna podstruktura, 
• kadrovska podstruktura, 
• raziskovalno-razvojna podstruktura in 
• organizacijska podstruktura. 
 
 
5.2.1 OCENJEVANJE PODSTRUKTURE PROIZVODA  
 
Naša osnovna dejavnost zajema štiri osnovne programe, ki so različni tako po sami tehnologiji 
izdelave, po strukturi in sestavi proizvodov, kot tudi po kriteriju ciljnih kupcev. Ti štirje programi 
so: 
• praškasti laki, 
• premazi, 
• poliuretanska pena – Purpen, 
• masterbatchov – barvni koncentrat. 
 
Na osnovi teh štirih osnovnih vrst proizvodov bom skušal oceniti podstrukturo proizvoda. 
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 a) Obseg prodaje in letna stopnja rasti 
Prihodki iz prodaje so se v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 zmanjšali za 10 odstotkov, kar 
gre na račun opustitve dela proizvodov v strukturi premazov. V letu 2001 opažamo drastično 
povečanje prodaje na račun povečanja tržnega deleža praškastega laka pri našem glavnem 
poslovnem partnerju Gorenju, kjer smo prodajo povečali za več kot 100 odstotkov.  V letu  2002 
so se prihodki povečevali zaradi osvajanja novi tržišč na Češkem in v Kanadi pri prodaji 
praškastega laka. V letu 2003 se je nadaljevala rast prodaje zaradi večjega povpraševanja po naši 
barvi in razširitve proizvodnih programov večine naših kupcev. Povprečna stopnja rasti prodaje je 
pozitivna in lahko v prihodnosti pričakujemo nadaljnjo rast. 
 
b) Širina proizvodnega programa 
Ugotavljam, da ima poslovna enota Kemija Mozirje zelo veliko in pisano paleto proizvodnih 
programov. V proizvodnji praškastih lakov pokrivamo glavne skupine lakov (epoksi, epoksi 
poliester, poliester, poliester-primid z vsemi možnimi niansami, sijaji in različnimi površinami). 
Paleta proizvodov v premazih je zelo pisana in zelo dobro pokriva zahteve tržišča, vendar 
proizvajamo  premaze samo na bazi alkidov in epoksi smol, ki spadajo v nižji cenovni razred, 
nimamo pa razvitih premazov na bazi poliuretanskih in akrilnih smol, kar predstavlja precejšni 
hendikep na tržišču. Pri poliuretanski peni lahko na tržišču ponudimo vse kvalitete, ki se nahajajo 
in so prisotne na slovenskem tržišču. Masterbatche proizvajamo v dveh niansah in v treh različnih 
kvalitetah: polietilen, polipropilen in polistiren in v celoti pokrivamo povpraševanje na 
slovenskem tržišču. 
 
c) Kakovost opravljenih storitev PE 
V PE imamo organiziramo maloprodajo, ki pa ni organizirana kot trgovina, ampak jo opravljajo 
skladiščniki v upravni zgradbi, zaloge materialov za maloprodajo pa se nahajajo v centralnem 
skladišču končnih izdelkov. Pri prevzemu materiala v sami poslovni enoti kupci čakajo na 
prevzem zaradi birokratskega odnosa tudi po več minut, tako da večkrat prihaja do 
nezadovoljstva. Dostave do posameznih trgovin ni, saj skoraj kompletna prodaja poteka samo 
preko veletrgovcev ali direktno do večjih odjemalcev. Storitve, ki jih opravljamo v PE, so 
storitve svetovanja in tehnične podpore na terenu. Svetovalne službe nimamo posebej 
organizirane, zato največkrat svetovanje opravljajo tehnologi. V okviru tehnične podpore imamo 
zaposlenega samo enega človeka, ki opravlja funkcije pospeševalca prodaje in tehnične podpore. 
Zaradi široke palete proizvodov ugotavljam, da je to bistveno premalo in da ti dve funkciji nista 
medsebojno najbolj združljivi. 
 
d) Struktura prodaje po kupcih 
Struktura prodaje proizvodov je takšna, da zajema dve ciljni strukturi kupcev. Praškasti laki in 
masterbatchi so namenjeni podjetjem, ki se ukvarjajo in tržijo storitve lakiranja proizvodov, 
medtem ko so premazi in poliuretanska pena namenjeni tako podjetjem za opravljanje storitev 
(zaključna dela, gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov, itd.) kot tudi široki potrošnji. 
Razmerje med neposredno prodajo podjetjem in široko potrošnjo je 95:5 odstotkov v korist prve, 
kar predstavlja zelo slabo razmerje na eni strani zaradi prevelike navezanosti na nekaj večjih 
podjetij, ki nam zaradi ekonomije obsega vsiljujejo svoje pogoje poslovanja in znižujejo cene, na 
drugi strani pa zaradi majhne diverzifikacije prihodkov. Zato bi si podjetje moralo prizadevati, da 
bi se razmerje v korist široke potrošnje povečalo na vsaj 25 %. 
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e) Konkurenca 
Za celotno dejavnost je značilna zelo močna konkurenca domačih kot tudi tujih podjetij, kar se 
odraža predvsem na relativno nizkih tržnih cenah z majhno dodano vrednostjo na delavca in s 
tem posledično tudi na manjših dobičkih. Najmočnejša konkurenca je na področju premazov, saj 
so v Sloveniji najmanj tri podjetja (Helios, Chemo, Belinka), ki ponujajo enako paleto 
proizvodov, kot jo imamo mi. Tudi na ostalih področjih je konkurenca zelo močna, saj se 
srečujemo predvsem s tujo konkurenco. Z vstopom v Evropsko unijo sta se konkurenca in pritisk 
na zniževanje cen še močneje povečala.  
 
f) Perspektivnost programov 
Najperspektivnejši program in z vidika donosnosti najuspešnejši program je brez dvoma program 
praškastih lakov. Delež praškastih lakov v skupni prodaji PE Kemija Mozirje v letu 2003 znaša 
66 %, sledijo mu programi premazov s 14,4 %, poliuretanske pene s 14 % in masterbatcha s 5,6 
%. Medtem ko deleži  programa premazov, poliuretanske pene in masterbatcha med leti 1999–
2003 ciklično varirajo za nekaj odstotkov, opažamo drastično povečanje deleža prodaje 
praškastih lakov iz 53 % leta 1999 na 66 % leta 2003 v skupni prodaji PE Kemija Mozirje. Z 
vidika donosnosti so donosni naslednji programi: praškasti laki, premazi in masterbatch, ki so v 
letu 2003 vsi poslovali z dobičkom. Proizvodni program poliuretanske pene je zaradi doseganja 
zelo nizke prodajne cene in visokih stroškov materiala nedonosen in za PE Kemija Mozirje 
predstavlja izgubo in bi bilo zanj smiselno razmišljati ali o ukinitvi ali o opravljanju storitev  
polnjenja poliuretanske pene za drugega proizvajalca ali trgovca.  
 
V tabeli 22 je prikazana celotna ocena podstrukture proizvoda. 
  
Tabela 22: Ocenjevanje podstrukture proizvoda 
 

Ocena  
Podstrukture proizvoda Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Obseg prodaje   •   Se povečuje 
Letna stopnja rasti  •    Dobra rast več kot 10 

% 
Širina prodajnega 
programa 

 •    Velika izbira 

Kakovost opravljenih 
storitev PE 

   •  Na zelo nizki ravni. 
Ni odnosa in sistema 

Struktura prodaje po 
kupcih 

   •  Preveč vezana na 
podjetja 

Konkurenca     • Izredno močna 
Perspektivnost 
programov 

   •  Najperspektivnejši  
so praškasti laki 

       
Skupna ocena  2 1 3 1 SLABO 
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5.2.2 OCENA TRŽNE PODSTRUKTURE 
 
Tržno podstrukturo PE Kemija Mozirje bom ocenil z vidika tržnih deležev, sestave kupcev, 
prodajnih cen, vplivov na kupce, promocije prodaje, sposobnosti prilagajanja trgu, možnosti 
izvoza, sposobnosti takojšnjih dobav, kakovosti raziskave trga in prodajnih metod. 
 
a) Tržni delež 
Po ocenah naše službe marketinga znaša naš tržni delež pri proizvodnji praškastega laka 40 %, 
pri premazih znaša pod 1 %, pri poliuretanski peni znaša tržni delež 0,2 % celotnega tržnega 
potenciala v Republiki Sloveniji. Zaradi skrivanja podatkov za posamezne segmente proizvodnje 
in izdelkov je natančno določanje tržnih deležev zelo težavno. Ocene tržnih deležev so v večini 
rezultat raziskav marketinga, izkušenj in predvidevanja prodaje. 
 
b) Sestav kupcev 
V sami sestavi kupcev, s katerimi posluje PE Kemija Mozirje, je 40,8 % celotne prodaje  
poslovne enote vezane na enega kupca (Gorenje) in bi izguba tega kupca pomenila katastrofo za 
PE Kemija Mozirje. Večji delež prodaje poliuretanske pene (70 %) (Vir: Ocena služba 
marketinga), se proda preko velikega grosista (Merkur), le 30 % pa se proda preko drugih 
grosistov. Premazi se prodajajo le posameznikom in nekaterim grosistom. Masterbatch se prodaja 
samo specifičnim kupcem (proizvajalcem plastike in plastičnih izdelkov). 
 
c) Prodajne cene 
Cene vseh štirih vrst proizvodov so nizke zaradi zelo močne konkurence na vseh področjih. 
Prodajne cene, ki so vezane na našega glavnega kupca, so malenkost nad prelomno točko in 
predstavljajo za podjetje kljub količini minimalen dobiček. Najboljše cene podjetje dosega na 
zunanjih trgih in pri proizvodnji barvastih nians, kar pa predstavlja manjši delež celotne prodaje. 
 
č) Vpliv na kupce 
Zaradi močne konkurence in velike ponudbe na tržišču podjetje težko vpliva na kupce. Naš vpliv 
gradimo predvsem z vzpostavljanjem partnerskih odnosov s kupci, zanesljivostjo in 
fleksibilnostjo naših tržnih programov. Še večji vpliv na kupce bi si lahko pridobili z načrtnim 
vlaganjem v promocijo naših izdelkov (sedaj ta dejavnost v našem podjetju sploh ne obstaja), s 
stalnim komuniciranjem in sodelovanjem z našimi kupci, pa tudi s postavitvijo lastne mreže 
trgovin, kjer bi se lahko kupovali naši izdelki. Seveda pa ostaja odprto vprašanje, ali bi bil obseg 
prodaje preko lastne prodajne mreže sploh ekonomsko uspešnejši. 
 
d) Promocija prodaje 
V našem podjetju se redko ali pa skoraj nič ne poslužujemo reklamiranja ali oglaševanja naših 
izdelkov. V podjetju prevladuje miselnost, da je Cinkarna že dovolj znana in da ni potrebno 
oglaševanje. Podjetje ima prepoznavni znak, ki se pojavlja na vseh naših izdelkih in za katerega 
predvidevam, da ga kupci dobro poznajo. Tako poslovna enota, kot tudi samo podjetje, ne 
podpira ali sponzorira nobenega društva ali kluba, občasno pa se podjetje promovira z manjšimi 
sponzorstvi društvom v Mozirju, Nazarju in bližnji okolici. 
 
e) Sposobnost prilagajanja trgu 
Podjetje vseskozi spremlja dogajanje na trgu in se poskuša čim bolj prilagoditi vsem tržnim 
zahtevam, tako z vidika kakovosti kot tudi strukture posameznih proizvodov. Odzivni časi na 
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spremembe na trgu so zelo dobri, saj je PE Kemija Mozirje zaradi svoje majhnosti in 
samostojnega razvoja zelo fleksibilna in prilagodljiva.  
 
f) Možnost izvoza  
V PE Kemija Mozirje smo izrazito usmerjeni na domači trg. Delež izvoza se nam iz leta v leto 
zmanjšuje (glej tabelo 19) in je v letu 2003 padel na 22,3 %. Slovenski trg je majhen trg, zato bi 
bilo smotrno, da bi podjetje prodajalo čim več v tujino, za kar ima podjetje vse možnosti. V 
sklopu službe marketinga deluje tudi služba izvoza, tako da pri poslovanju s tujino ni nobenih 
kadrovskih problemov in smo v podjetju odprti za izvoz v vse države sveta. 
 
g) Sposobnost takojšnjih dobav 
Proizvodi, ki jih imamo na zalogi, zajemajo ozko paleto nians praškastih lakov. Na zalogo 
proizvajamo za standardne odjemalce nians praškastih lakov, s katerimi imamo sklenjene 
terminske pogodbe v veliki večini za dobo enega leta, in štiri najpogostejše nianse (sijajno bela, 
mat bela, sijajno črna, mat črna), ki so splošno uporabne za manjše kupce. Pri premazih imamo 
vedno na zalogi samo razredčila, barvaste premaze pa proizvajamo samo po predhodnem 
naročilu. Masterbatch in poliuretansko peno ne proizvajamo na zalogo, ampak samo po 
predhodnem naročilu. Za vse izdelke, ki so na zalogi, so dobavni roki takojšnji. Za naročila naših 
proizvodov imamo po poslovniku o poslovanju naslednje dobavne roke: za praškaste lake 
štirinajst dni, za vse ostalo pa sedem dni. 
 
h) Kakovost raziskave trga 
Raziskavo trga opravljajo za poslovno enoto prodajni referent in SOPAR, ki izdeluje analizo iz 
pridobljenih podatkov iz terena. Ugotavljam, da kakšne kakovostne analize še ni bilo narejene. V 
zadnjih dveh letih je bila opravljena analiza kupcev za področje praškastih lakov, analize za 
ostala področja pa se ne izdelujejo, tako da lahko le približno ugibamo, kakšna je naša tržna 
pozicija. 
 
i) Prodajne metode 
V PE Kemija Mozirje ne uporabljamo nobene izrecno opredeljene prodajne strategije oz. ne 
uporabljamo učinkovitih prodajnih metod. Večina poslov se je sklenila spontano, ko so naše 
stranke same iskale kontakt predvsem zaradi zanimivosti naših proizvodov zanje. 
 
j) Odnos prodajna cena in kakovost proizvoda 
V PE smo prepričani in to nam priznavajo tudi na trgu, da so naši praškasti laki zelo kvalitetni. 
Cena, ki jo dosegamo na trgu, pa je zelo različna za različno strukturo praškastih lakov. Za bele 
visokosijajne nianse, ki predstavljajo približno 75 % proizvodnje praškastih lakov PE, je 
zaslužeek PE Kemija Mozirje na kg barve minimalen, vendar dobiček prinaša količina 
proizvedene barve. Pri barvastih niansah, matiranih in efektnih praškastih barvah, ki predstavljajo 
približno 25 % proizvodnje praškastih lakov PE, dosegamo dobre prodajne cene in višjo profitno 
stopnjo. Kljub vsemu ocenjujem, da so prodajne cene in kakovost proizvoda usklajene in da je 
razmerje dobro. Prav tako je pri proizvodnem programu premazov in masterbatchev to razmerje 
dobro, saj glede na kvaliteto posameznih izdelkov dosegamo zelo dobre cene. Pri poliuretanski 
peni je prodajna cena bistveno premajhna glede na razpoložljivo kvaliteto proizvoda.  
 
V tabeli 23 je prikazana celotna ocena tržne podstrukture. 
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Tabela 23: Ocenjevanje tržne podstrukture 
 

Ocena Sestavine  
tržne podstrukture Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Tržni delež   •   Praškasti laki 
odlično, ostalo slabo 

Sestav kupcev     • Prevelik delež, vezan 
na enega kupca 

Prodajne cene    •  V povprečju slabo 
Vpliv na kupce    •  Partnerstvo, zaupanje 

fleksibilnost 

Promocija prodaje     • Je skoraj ni 
Sposobnost prilagajanja 
trgu 

 •    Se dobro prilagaja 
spremembam 

Možnost izvoza  •     Dobro organizirana 
Sposobnost takojšnjih 
dobav 

  •   Na zalogi -takoj 

Kakovost raziskave trga    •  Slaba 
Prodajne metod     • Nimamo razvitih 
Odnos prodajna cena in 
kakovost proizvoda 

  •   Dober, razen pri 
poliuretanski peni 

       
Skupaj 1 1 3 3 2 MED SLABO IN 

SREDNJO  
 
 
5.2.3 OCENA TEHNOLOŠKE PODSTRUKTURE 
 
Tehnološko podstrukturo bom ocenjeval z vidika njene lokacije, tehnološke opremljenosti, 
kakovosti logističnih procesov, kakovosti informacijske tehnologije, kakovosti proizvodov ter 
kakovosti in razpoložljivosti delovne sile. 
 
a) Lokacija 
Poslovna enota Kemija Mozirje se nahaja v industrijski coni občine Mozirje ob glavni regionalni 
cesti Celje-Mozirje, 10 km od našega glavnega odjemalca Gorenja iz Velenja in 10 km od 
avtoceste Celje-Ljubljana. Na sami lokaciji je odlično urejen parkirni prostor, tako za dostavo 
surovin kot tudi za nakladanje končnih proizvodov. 
 
b)Tehnološka opremljenost  
Tehnološka opremljenost tovarne je na srednje visoki ravni pri proizvodnji praškastih lakov in 
poliuretanske pene, saj je proizvodnja opremljena s centralnim odsesevalnim in hladilnim 
sistemom. V proizvodni hali manjka klimatska naprava, saj bi bilo zaradi pogojev dela in 
proizvodnje idealno, da bi bila temperatura v prostoru konstanta skozi celoten delovni proces. 
Delovna sredstva so v večini tehnološko podprta z računalnikom, saj podjetje stalno kupuje 
tehnološko najnovejša delovna sredstva za proizvodnjo praškastih lakov (nov mlin - leta 2001, 
nov ekstruder - leta 2001, nov mešalec - leta 2003, nova avtomatska mešalnica - leta 2002) in 
poliuretanske pene (nova linija - leta 2002). Pri premazih in masterbatchih tehnološko zaostajamo 
za konkurenco, saj je program premazov v fazi ukinitve in se v njega že 10 let ni vložilo niti 



 

 53  

tolarja, pri masterbatchih pa se je leta 1999, ko je bila linija kupljena in usposobljena za 
delovanje, kupila tehnološko zastarela linija, ki ni sposobna zagotavljati primerne kapacitete in 
visoke kvalitete proizvoda. 
 
c) Kakovost logističnih procesov 
Logistika v poslovni enoti je dobro urejena, čeprav nimamo posebne logistične službe. Medfazna 
skladišča v naši proizvodnji, ki je serijska, so razporejena okoli posameznih sledljivih delovnih 
operacij tako, da nikoli ne prihaja do napak. 
 
č) Kakovost informacijske tehnologije 
Vsi PC-ji v sami upravni zgradbi so povezani v mrežo tako, da imamo neomejeni dostop do 
interneta. V sami proizvodnji pa ni mreže in tako ne moremo preko mreže povezati posameznih 
operacij ter spremljati in arhivirati posamezne dogodke samega delovnega procesa. Informacijski 
sistem v celotnem podjetju Cinkarna Celje, preko katerega smo povezani v PE Kemija Mozirje, 
je zastarel in nepregleden. 
 
d) Kontrola kakovosti proizvodov 
Za kakovost proizvodov so v prvi vrsti odgovorni sami delavci v proizvodnji, drugače pa za 
vhodno in končno kontrolo skrbi služba kakovosti, za medfazno kontrolo pa skrbijo obratovodje, 
s ciljem, da je končni produkt proizvodnje vedno na visoki kakovostni ravni. 
 
e) Kakovost in razpoložljivost delovne sile  
Zaposleni obvladujejo specifična znanja za svoje področje delovanja. Odlikujejo se tudi po 
″know-how″, ki se kaže v obvladovanju tehnoloških postopkov pri razvoju in izdelavi 
posameznih proizvodov, ki jih zahteva trg. Tudi obvladovanje tujega jezika ne predstavlja 
problema, saj večina zaposlenih govori vsaj en tuj jezik. 
 
f) Delež izmeta 
Delež izmeta v proizvodnji praškastih lakov je zelo majhen in letno predstavlja pod 0,5 % celotne 
proizvodnje. Zaradi specifičnosti proizvodnje pa lahko ta tehnološki izmet v veliki večini 
predelamo v drugo kvaliteto barve in na letni ravni lahko govorimo, da v programu praškastih 
lakov nimamo izmeta. Pri proizvodnji masterbatcha in premazov je količina izmeta zanemarljiva. 
V primeru, da nastane izmet, ga lahko takoj porabimo kot dodatek k osnovni recepturi. Pri 
proizvodnji poliuretanske pene delež izmeta znaša 0,5 % celotne proizvodnje, ki ga ni mogoče 
predelati in je strošek PE. 
 
g) Lokacija za nove obrate 
Prostorsko je PE omejena s treh strani. Na južni strani podjetja teče reka Savinja, na zahodni 
strani PE je postavljena cerkev, na severni strani PE pa teče regionalna cesta Celje-Mozirje. 
Edina možnost za razširitev na nove lokacije je vzhodna stran. V PE smo v okviru investicijskega 
plana sprejeli sklepe o nakupu zemljišča na vzhodni strani. V mesecu maju 2004 smo odkupili 
zemljišče v velikosti 2000 m2, kjer je predvidena postavitev novega skladišča. V okviru celotnega 
podjetja obstaja verjetnost, da se kot edina dislocirana enota podjetja Cinkarna Celje, zaradi 
prostih prostorskih kapacitet na področju matične enote, preselimo na območje podjetja Cinkarna 
Celje v Celje. 
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h) Stopnje izkoriščanja zmogljivosti 
Kapacitete v PE so slabo izkoriščene, kar je posledica premajhne količine naročil za vse naše 
proizvode. Pri oceni prostih kapacitet upoštevamo triizmensko delo, 22 dni na mesec, 12 mesecev 
na leto. Pri proizvodnji praškastih lakov teoretično kapaciteto, ki znaša 6,5 milijonov kg 
praškastega laka zmanjšamo za 25 % na račun čiščenja posameznih osnovnih sredstev za delo, 
kar da 4,9 milijonov kg. Razpoložljive letne kapacitete v PE znašajo 1,2 milijona kg praškastih 
lakov, kar pomeni 24,5 % izkoriščenost zmogljivosti. Pri premazih je izkoriščenost še slabša in 
znaša približno 15 %. Proizvodnja masterbatcha je z vidika izkoriščanja kapacitet najugodnejša, 
saj znaša 33 %. Najslabša oz. najbolj kritična je izkoriščenost poliuretanske pene, kjer 
proizvodnja teče na eno izmeno štiri dni v mesecu, kar predstavlja 5 % izkoriščenost 
zmogljivosti. V tabeli 24 je prikazana celotna ocena tehnološke podstrukture. 
 
Tabela 24 : Ocenjevanje tehnološke podstrukture 
 

Ocena Tehnološke 
podstrukture Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Lokacija  •    Dobra 
Tehnološka opremljenost   •   Delna avtomatizacija 
Kakovost logističnih 
procesov 

  •   Zadovoljivo 

Kakovost informacijske 
tehnologije 

   •  Zastarel informacijski 
sistem 

Kontrola kakovosti 
proizvodov 

 •    Dobro organizirano 

Kakovost in 
razpoložljivost delovne 
sile  

  •   Srednje dobra 
usposobljenost 

Delež izmeta  •    Majhen 
Lokacija za nove obrate    •  Omejene možnosti 
Stopnje izkoriščenja 
zmogljivosti 

    • Kriti čno 

       
Skupaj  3 3 2 1 SREDNJE 
 
5.2.4 OCENA FINANČNE  PODSTRUKTURE 
 
Kazalniki finančne podstrukture v spodaj prikazani obliki izkazujejo finančni položaj podjetja 
(prednosti in slabosti). Njihov pregled za več časovnih obdobij pa omogoča tudi ugotovitve in 
napovedovanje najpomembnejših trendov v poslovanju podjetja. Za analizo finančne 
podstrukture podjetja imamo na voljo celo vrsto instrumentov. V nadaljevanju sem uporabil 
nabor bistvenih kazalnikov, ki jih uporabljamo v podjetju Cinkarna Celje, saj je PE Kemija 
Mozirje dobičkovni center, za katerega ni na voljo bilance stanja, zato zanj ni mogoče izračunati 
nabora kazalnikov finančne podstrukture. 
 
Osnovni kazalniki, ki jih uporabljamo pri analizi financiranja v podjetju Cinkarna Celje, so: 
• temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, 
• temeljni kazalniki obračanja, 
• temeljni kazalniki ravnanja z dolgom. 
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a) Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 
Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja kažejo razmerje med kratkoročnimi sredstvi in 
kratkoročnimi obveznostmi podjetja, s tem pa kažejo na sposobnost oz. nesposobnost podjetja, da 
poravnava zapadle obveznosti.  
 
 
Kratkoročni kazalnik likvidnosti (KK) je opredeljen takole: 
 

obveznostiekratkoročn

sredstvaakratkoročn
KK =  

 
 
Kratkoročni kazalniki likvidnosti podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani v tabeli 
25. 
 
Tabela 25: Kratkoročni kazalniki likvidnosti podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
2,64 2,93 2, 29 1,71 1,22 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Vrednost kazalnika se je povečala od leta 1999 do leta 2000, kar pomeni, da je podjetje v letu 
2000 lažje pokrivalo svoje kratkoročne obveznosti oz. da so kratkoročne obveznosti naraščale 
počasneje kot kratkoročna sredstva, kar se je v letih 2001-2003 spremenilo, saj kazalec kaže 
padanje, kar pomeni, da so kratkoročna sredstva naraščala hitreje kot kratkoročne obveznosti.  
 
Pospešeni koeficient likvidnosti (PK) opredelimo takole: 
 

obveznostikratkor

ezasredstvakratkor
PK

.

log. −=  

 
Pospešeni koeficienti likvidnosti (PK) podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani in 
izračunani  v tabeli  26. 
 
Tabela 26: Pospešeni koeficienti likvidnosti podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
1,36 1,78 0,97 0,91 0,60 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Pospešeni koeficient likvidnosti se je podobno kot kratkoročni povečal v letu 2000. V letu 2001 
je njegova vrednost zdrsnila pod vrednost 1, kar pomeni, da je lahko podjetje ob predpostavki, da 
ni odprodajalo svojih zalog, pokrivalo svoje kratkoročne obveznosti zgolj s povečevanjem 
stopnje kratkoročne zadolženosti. V letih 2002 in 2003 je pospešeni koeficient likvidnosti 
nadaljeval s padanjem, saj se je podjetje zaradi velikih investicij (obnovitev in razširitev obrata 
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titanovega dioksida, nakup ekstruderja in mlina za praškaste lake itd.) moralo kratkoročno 
zadolževati. 
 
b) Temeljni kazalniki obračanja 
Ti kazalniki merijo, kako učinkovito podjetje ravna s svojimi sredstvi. Predvsem pa dajejo 
odgovor na vprašanje, ali so sredstva podjetja optimizirana v odnosu na prodajo. 
 
Koeficient obračanja zalog (KOZ) je opredeljen takole: 
 

.)( proiz.gotovih  aloge povprz

prodaja
KOZ =   

 
Izračunani koeficienti obračanja zalog podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani v 
tabeli 27. 
 
Tabela 27: Koeficienti obračanja zalog podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
14,1 22,5 15,7 12,1 13,8 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Iz tabele 27 je razvidno, da so se zaloge proizvodov v letih 1999 do leta 2003 obračale relativno 
hitro. Od leta 2000 do leta 2003 koeficient obračanja zalog pada, kar je posledica terorističnega 
napada na ZDA in recesije na globalnem trgu. Negativna tendenca prodaje se je nadaljevala do 
leta 2003, ko se je recesija na svetovnih trgih predvsem za titanov dioksid, ki je naš nosilni 
proizvod, zmanjšala in se je povečalo povpraševanje. Zaradi tega je prodaja v podjetju Cinkarna 
Celje padla, povečale pa so se zaloge gotovih proizvodov. Podobna gibanja veljajo tudi za PE 
Kemija Mozirje, z razliko, da se je v PE negativna tendenca prodaje zasukala v pozitivno smer  
leta 2002. 
 
Koeficient vezave terjatev (KKK) je opredeljen takole: 
 

360/prodajaletna

terjatve
KKK =  

 
Koeficienti vezave terjatev do kupcev podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani v 
tabeli 28. 
 
Tabela 28: Koeficienti vezave terjatev do kupcev podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
69 dni 61 dni 60 dni 61 dni 64 dni 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
V letu 1999 je bilo potrebno v povprečju čakati 69 dni, da je podjetje prejelo denar od prodanih 
proizvodov oz. je bil denar v povprečju vezan v terjatvah 69 dni. Pregled po letih pokaže, da je 



 

 57  

število potrebnih dni čakanja na denar od leta 2000-2002 približno konstantno (60 oz. 61 dni), 
kar ustreza povprečnim plačilnim rokom v Sloveniji, ki so približno šestdeset dni. V letu 2003 je 
koeficient vezave terjatev rahlo narasel, kar pomeni, da smo v podjetju toliko čakali na denar od 
prodanih proizvodov, kar je v primerjavi s prejšnjimi tremi leti za podjetje neugodno, saj mora 
podjetje stremeti k temu, da je koeficient vezave terjatev čim manjši. 
 
 
Koeficient obračanja stalnih sredstev (KOSS) je opredeljen takole: 
 

sredstvastalna

prodaja
KOSS=  

 
Koeficienti obračanja stalnih podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani v tabeli 29. 
 
Tabela 29: Koeficienti obračanja stalnih sredstev podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
1,23 1,49 1,21 1,04 0,96 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Učinkovitost uporabe opreme in zgradb, ki predstavlja večino stalnih sredstev v podjetju 
Cinkarna Celje, je naraščala v letu 2000, ko je bil koeficienti obračanja stalnih sredstev najvišji, 
potem pa je podjetje uporabljalo svoja stalna sredstva vse manj učinkovito. V letu 2003 je 
koeficient obračanja stalnih sredstev padel pod vrednost 1,0, kar pomeni, da je podjetje zelo 
počasi obračalo svoja stalna sredstva oz. je bila vrednost prodaje prvič v obdobju od leta 1999 – 
do 2003 manjša, kot je vrednost stalnih sredstev. 
  
Koeficient obračanja vseh sredstev (KOVS) je opredeljen takole: 
 

sredstva

prodaja
KOVS=  

 
Koeficienti obračanja vseh sredstev podjetja Cinkarna Celje za leta 1999-2003 so prikazani v 
tabeli 30. 
 
Tabela 30: Koeficienti obračanja vseh sredstev podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
0,77 0,93 0,74 0,67 0,65 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Podjetje je imelo v letu 2000 najhitrejše obračanje svojih sredstev, saj se je koeficient obračanja 
vseh sredstev v podjetju Cinkarna Celje v letu 2000 povečeval in dosegel skoraj vrednost ena, kar 
pomeni, da so se sredstva obrnila skoraj v enem letu. V letih 2001-2003 pa se je hitrost obračanja 
sredstev zmanjševala, kar je posledica terorističnega napada na ZDA, ki  je povzročil recesijo na 
svetovnih trgih, katere posledica je slabša prodaja na naših glavnih trgih.  
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c)  Kazalniki ravnanja z dolgom 
Kazalniki ravnanja z dolgom pokažejo, kako uspešno  podjetje uporablja dolžniško financiranje.  
 
Stopnjo zadolženosti (SD) opredelimo takole: 
 

 

Podjetje Cinkarna Celje je imela po letih v preučevanem obdobju 1999-2003 stopnje 
zadolženosti, kot jih prikazuje tabela 31. 
 
Tabela 31: Stopnje zadolženosti Cinkarne Celje v letih 1999-2003 
 

Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 
12% 9% 14% 23,5% 27% 

Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Stopnja zadolženosti podjetja narašča od leta 2000 do leta 2003. Zaradi velikih investicij v 
razširitev proizvodnje titanovega dioksida, v nakup novih osnovnih sredstev v PE Kemija 
Mozirje, Kemija Celje in obnovo obrata žveplene kisline, ki jih podjetje ni zmoglo financirati iz 
lastnih sredstev, se je podjetje moralo zadolževati. 
 
Sposobnost pokrivanja obresti (PO) izraža  kazalec: 
 

obresti

obrestidavekekdobič
PO

++=  

 
Izračunane vrednosti stopnje pokritosti obresti za podjetje Cinkarna Celje v analiziranem obdobju 
1999-2003 so prikazane v tabeli 32: 
 
Tabela 32: Stopnje pokritosti obresti podjetja Cinkarna Celje v letih 1999-2003 
 
Leto 1999  Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 

2,9 3,3 1,6 1,4 1,3 
Vir: Letno poročilo 2003, str. 37 
 
Če je koeficient pokritosti obresti manjši kot 1, podjetje ni sposobno odplačevati obresti brez 
dodatnega zadolževanja. V letih 1999-2003 je Cinkarna Celje imela stopnjo pokritosti obresti 
vedno večjo kot ena, čeprav je opaziti, da se vrednost tega kazalca vedno bolj približuje vrednosti 
1. To pomeni, da je bilo podjetje svoje obveznosti iz naslova obresti sposobno pokriti z 
ustvarjenim donosom. Tabela 33 prikazuje primerjalno analizo vseh kazalcev finančne bonitete 
podjetja Cinkarna Celje v primerjavi s panogo (proizvajalci kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih mas in vlaken). 
 
 
 

sredstva

do
SD

lg=
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Tabela 33: Primerjalna tabela finančnih kazalcev podjetja Cinkarna Celje in kemijske industrijo 
za leto 2003 
 

KAZALEC CINKARNA 
CELJE 

KEMIJSKA 
INDUSTRIJA 

INDEKS 

1 2 3 4 = (2:3)X100 
Kratkoro čni kazalnik 
likvidnosti 

1,22 1,64 74,4 

Pospešeni koeficient 
likvidnosti 

0,60 1,15 52,2 

Koeficient obračanja zalog 13,80 6,67 206,9 
Koeficient vezave terjatev 64 dni 119 dni 53,8 
Koeficient obračanja stalnih 
sredstev 

0,96 2,61 36,8 

Koeficient obračanja vseh 
sredstev 

0,56 1,15 48,70 

Stopnja zadolženosti 27 % 39% 69,2 
Stopnja pokritosti obresti 1,30 7,58 17,2 
Vir: Letno poročilo 2000, str. 24, 2002, str.35, 2003 str.35, Kazalniki poslovanje GZS 2003 
 
Primerjava koeficientov likvidnosti med podjetjem Cinkarna Celje in panogo kaže za leto 2003 
močno zaostajanje podjetja za panogo, kar pomeni, da je v podjetju raven likvidnosti močno 
podpovprečna.  
 
Koeficient obračanja zalog je v podjetju Cinkarna Celje več kot dvakrat večji v primerjavi s 
panogo, kar pomeni, da smo imeli v letu 2003 v primerjavi s panogo bistveno manj zalog.  
 
Koeficient vezave terjatev je bil za podjetje Cinkarna Celje v primerjavi s panogo ugoden, saj 
smo v podjetju čakali na denar v letu 2003 v povprečju 64 dni, medtem ko so podjetja v panogi v 
povprečju čakala na denar 119 dni, kar gre predvsem pripisati dobremu imenu podjetja in 
usmerjenosti poslovanja podjetja na zunanje trge, kjer vladajo boljši in bolj urejeni plačilni pogoji 
in poslovanje kot v Sloveniji.  
 
Koeficient obračanja stalnih sredstev je bil v letu 2003 najšibkejši primerjalni koeficient podjetja 
v primerjavi s panogo in pomeni, da je podjetje slabo in neučinkovito uporablja opremo in 
zgradbe, ki predstavljajo večino stalnih sredstev v podjetju. Glede na recesijo na svetovnih 
tržiščih v letu 2003, močnega eura in nadaljevanja trenda padanja prodaje titanovega dioksida je 
jasno, da je tudi koeficient obračanja vseh sredstev v podjetju bistveno nižji kot v panogi.  
 
Stopnja zadolženosti podjetja je bila v letu 2003 manjša kot v panogi, kar pomeni, da je podjetje 
glede na sredstva, ki jih ima, manj zadolženo kot podjetja v panogi, kar posledično pomeni, da 
ima podjetje večjo kreditno sposobnost kot podjetja v panogi.  
 
Stopnja pokrivanja obresti je bila v letu 2003 v podjetju kot v panogi večja kot ena, kar pomeni, 
da so podjetja odplačevala obresti brez dodatnega zadolževanja.  
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Podjetje je imelo v primerjavi s panogo bistveno manjši koeficient stopnje pokrivanja obresti, kar 
gre pripisati predvsem nižjemu dobičku (zaradi recesije, investicije v titanov dioksid) v 
primerjavi s podjetji v panogi.  
 
V tabeli 34 je prikazana celotna ocena finančne podstrukture podjetje Cinkarna Celje. 
 
Tabela 34: Ocenjevanje finančne podstrukture podjetja Cinkarna Celje 
 

Ocena Finančne 
podstrukture  Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Kratkoročni koeficoent 
likvidnosti 

  •   Podjetje lahko 
pokriva svoje 
obveznosti 

Pospešeni koeficoent 
likvidnosti 

   •  Podjetje se zadolžuje 

Koeficient obračanja 
zalog 

   •  Veliko zalog 

Koeficient vezave terjatev 
do kupcev 

  •   Srednje 

 Koeficient obračanja 
stalnih sredstev 

    • Sredstva se počasi 
obračajo 

Koeficient obračanja vseh 
sredstev 

   •  Slabo  

       
Skupaj   2 3 1 SLABO 
 
 
5.2.5 OCENA  KADROVSKE PODSTRUKTURE 
 
Kadrovsko podstrukturo PE Kemija Mozirje bom ocenil z vidika števila zaposlenih, delovne 
dobe zaposlenih v podjetju, fluktacije kadrov, stopnje izobrazbe, napredovanja kadrov, 
izobraževanja kadrov, štipendijske politike in počitniškega dela, števila in kakovosti 
managementa ter oddiha in rekreacije. 
 
a) Število zaposlenih 
Število zaposlenih v poslovni enote se v zadnjih letih ni bistveno spreminjalo, kaže pa na trend 
rahlega povečevanja. Zaradi povečanega obsega dela smo v zadnjem letu zaposlili tri nove 
delavce. V podjetju je bilo konec leta 2003 zaposlenih 41 delavcev, od tega je 9 žensk (Vir: Letno 
poročilo 2003, str.20), od tega je imelo 40 delavcev pogodbo za nedoločen čas. 
  
b) Delovna doba zaposlenih v podjetju 
Je dober indikator ravni izkušenj in sposobnosti v podjetju. V podjetju je povprečna starost 48 let 
(Vir: Ocena vodstva poslovne enote) in povprečna zaposlitev v podjetju je med 20 in 25 leti. 
 
c) Fluktacija kadrov 
Ugotavljam, da je fluktacija kadrov v podjetju srednja, vendar je potrebno poudariti vzroke 
fluktacije, ki se kažejo predvsem v prenehanju delovnega razmerja zaradi upokojitve. V letu 2003 
je en delavec izgubil zaposlitev, namesto njega pa smo zaposlili novo delavko. Odhode iz 
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poslovne enote  sprožajo predvsem odnosi v podjetju, nezmožnost dopolnilnega izobraževanja, 
nezmožnosti napredovanja in osebnega razvoja.  
 
č) Stopnja izobrazbe 
V poslovni enoti imamo štirje delavci VII. stopnjo izobrazbe, dva imata VI. stopnjo izobrazbe, 7 
delavcev ima V. stopnjo izobrazbe, ostali delavci pa imajo IV. ali nižjo stopnjo izobrazbe. Glede 
na to, da smo proizvodno podjetje (v proizvodnji dela 15 ljudi), ocenjujem, da je izobrazbena 
struktura v proizvodnji poslovne enote zadovoljiva, v samem managementu in glede na razmere, 
v katerih podjetje posluje pa bi podjetje potrebovalo višje kvalificirane kadre. 
 
d) Napredovanje kadrov 
Napredovanje kadrov je v poslovni enoti zaradi male fluktacije kadrov predvsem na vodilnih 
mestih zelo malo verjetno, napredovanje v sklopu celotnega podjetja pa usklajuje kadrovska 
služba v dogovoru s predsednikom uprave. Zaradi dislociranosti se doslej še nikoli ni zgodilo, da 
bi kdo napredoval iz Poslovne Enote Kemija Mozirje na kakšno pomembnejšo funkcijo v 
matičnem podjetju Cinkarna Celje. 
 
e) Izobraževanje kadrov  
Skrb za izobraževanje se kaže predvsem v eksternem in internem izobraževanju  zaposlenih. V 
obliki eksternega izobraževanje je bilo v letu 2003 omogočeno zaposlenim obiskovanje 
seminarjev in sejmov, v obliki internega izobraževanja pa je bilo zaposlenim omogočeno 
obiskovanje seminarjev in delavnic v okviru podjetja predvsem na temo s področja ekologije, 
sistema zagotavljanja kakovosti, varstva pri delu in rokovanja z nevarnimi kemikalijami. V 
sistemu za pridobitev visokošolske ali podiplomske izobrazbe ob delu je vključen en delavec, saj 
podjetje ne podpira oziroma ni zainteresirano, kljub interesom zaposlenih, za financiranje 
tovrstnega izobraževanja. 
 
f) Štipendijska politika in počitniško delo 
V podjetju ne obstaja štipendijska politika, saj se v zadnjih letih ne štipendira nobenega 
srednješolca, prav tako se deloma tudi zaradi narave in zahtevnosti proizvodnje ne sprejema 
mladih na počitniško delo.  
 
g) Število in kakovost managementa 
Med management PE Kemija Mozirje lahko štejemo direktorja PE, vodjo proizvodnje, vodjo 
operativne priprave dela, vodjo vzdrževanja in koordinatorja oddelka za raziskave in razvoj. 
Glede poslovodenja PE pa je sistem tak, da so vse odločitve v rokah direktorja PE. Kljub 
izkušnjam in znanju, ki si jih je kot direktor pridobil, ocenjujem, da je prestar (leta 2005 bo 
dopolnil 68 let) za učinkovito poslovanje PE, saj se dandanes na vseh področjih nenehno 
srečujemo s stalnim napredkom, ki mu starejši ljudje težko sledijo.  
 
h) Oddih in rekreacija 
Oddih in rekreacija sta v podjetju zelo dobro urejeni. Zaposleni se lahko družijo na sindikalnih 
izletih, ob raznih jubilejih (odhod v pokoj, zaključek leta), lahko si najamejo počitniške hišice, ki 
so v lasti podjetja Cinkarna Celje na Jadranu, v Atomskih toplicah, na Rogli in v Logarski dolini. 
Delavci imajo omogočen brezplačen obisk fitnesa in savne v sami bližini podjetja. V letu 2004 in 
2005 je delavcem celotnega podjetja Cinkarna Celje omogočeno brezplačno smučanje na Rogli, 
saj ima podjetje Cinkarna Celje v lasti pet apartmajev za štiri osebe, za katere so kupljene 
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prenosne karte za smučanje. Tudi v sklopu počitniških apartmajev v Atomskih toplicah je 
omogočeno brezplačno kopanje oz. štiri brezplačne karte na apartma. Zgoraj omenjeno 
predstavlja veliko ugodnost in prihranek denarnih sredstev za koristnike omenjenih apartmajev. 
 
V tabeli 35 je prikazana celotna ocena kadrovske podstrukture. 
 
Tabela 35: Ocenjevanje kadrovske podstrukture 
 

Ocena  
Kadrovske 

podstrukture  
Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Število zaposlenih  •    Dobra glede na 
prihodke 

Delovna doba zaposlenih   •   Relativno dobra 
Fluktacija kadrov    •  Majhna 
Stopnja izobrazbe   •   Zadovoljiva, 
Napredovanje kadrov     • Zelo slabo 
Izobraževanje kadrov   •   Dobro interno 
Štipendijska politika in 
počitniško delo 

    • Sploh ne obstaja 

Število in kakovost 
managementa 

    • Slabo vodenje 

Oddih in rekreacija •     Zelo dobro urejeno  
Skupaj 1 1 3 1 3 MED SLABO IN 

SREDNJO 
 
 
5.2.6 OCENA  ORGANIZACIJSKE PODSTRUKTURE 
 
Organizacijske podstrukturo PE Kemija Mozirje bom ocenil z vidika organizacijske strukture, 
organizacijske klime, nagrajevanja, inoviranja in stimuliranja, planiranja, standarda ISO 9001 in 
ugleda podjetja. 
 
a) Organizacijska struktura 
PE Kemija Mozirje deluje v sklopu delniške družbe Cinkarne Celje kot majhna samostojna enota 
z naslednjimi skupnimi službami na ravni celotnega podjetja; marketing, kadrovska, 
informacijska, logistična in finančna. Poslovno enoto vodi direktor poslovne enote, ki sprejema 
vse pomembnejše in tudi večino manj pomembnih odločitev, ki se nanašajo na poslovanje 
poslovne enote. Organizacijska struktura je teoretično zelo jasna, saj v poslovni enoti delujejo 
naslednje organizacijske enote: proizvodnja, operativna priprava proizvodnje, tehnološka 
priprava proizvodnje, R&R, služba kontrole kakovosti in vzdrževanje. 
 
b) Organizacijska klima  
Organizacijska klima je v podjetju dobra. V okviru specialističnega študija sem v oviru predmeta 
organizacijska psihologija naredil raziskavo z naslovom ″Kakovost delovnega življenja v 
Cinkarni Celje PE Kemija Mozirje″, ki je podala naslednje rezultate: 
• splošno zadovoljstvo v PE Kemija Mozirje je malenkost nadpovprečno (izraženo na lestvici 

od 1-5 z oceno 3,14), stopnja delovnega zadovoljstva je povprečna (ocena 3,0). Medtem ko so 
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moški v PE Kemija Mozirje veliko bolj zadovoljni (ocena 3,26), so ženske podpovprečno 
zadovoljne (ocena 2,87); 

• na splošno so delavci zelo zadovoljni z odnosi s sodelavci, s stalnostjo zaposlitve, z ugledom 
podjetja, z varnostjo pri delu in neposrednim vodjo; 

• delavci so nezadovoljni z možnostjo napredovanja, z obveščenostjo v podjetju, s plačo in 
drugimi materialnimi ugodnostmi, z možnostmi strokovnega razvoja, s soodločanjem in z 
ustvarjalnostjo pri delu; 

• delavci so povprečno zadovoljni s svobodo pri delu, z zahtevnostjo dela in z zanimivostjo 
dela. 

 
c) Nagrajevanje, inoviranje in stimuliranje 
Sam sistem nagrajevanje je v temelju določen s kolektivno pogodbo med upravo podjetja 
Cinkarna Celje in sindikatom, v kateri je v 76. členu Inovacije (Glej podjetniško kolektivno 
pogodbo) jasno zapisan sistem nagrajevanja, inoviranja in stimuliranja, vendar to v praksi pri nas 
ne deluje zaradi napačnega razmišljanja vodilnega managementa in nestimulativnega okolja, ki 
ga podpira in neguje naše vodstvo. 
 
d) Planiranje 
V podjetju izvajamo dve vrsti planiranja: letno in operativno – tedensko. Letno planiranje izvaja 
vodstvo poslovne enote in pri tem ne uporabljajo nobenih ekonomskih ali finančnih, v stroki 
priznanih tehnik letnega planiranja (vzrok: v poslovni enoti ni zaposlenega nobenega 
ekonomista). Tedenske plane sestavlja operativna priprava proizvodnje in čeprav bi plani morali 
biti narejeni tako, da ne bi prihajalo do spreminjanja, se še ni nikoli zgodilo, da bi bili 100 % 
natančni in izpolnjeni. 
 
e) Standard ISO 9001 
Standard ISO 9001 je podjetje pridobilo leta 2001 in od takrat poteka interna presoja vsake tri 
mesece, eksterna presoja za podaljšanje veljavnosti certifikata pa poteka vsako leto. ISO standard 
zagotavlja podjetju temeljne pogoje kontinuiranega izboljševanja kakovosti celotnega poslovanja, 
vendar smo si s standardom določene stvari otežili, saj je naša proizvodnja izredno dinamična in 
jo je težko v celoti opredeliti s predpisi in normami. 
 
f) Ugled podjetja 
Ugled poslovne enote je zaradi načetega ugleda matičnega podjetja Cinkarna Celje in s tem 
povezane ekološko vprašljive proizvodnje in onesnaževanja okolja slab. Sam obrat se je priključil 
matičnemu podjetju pred skoraj 40 leti in od takrat se delavci s svojo vztrajnostjo, pridnostjo in 
pripadnostjo podjetju in poslovni enoti trudijo ustvarjati pozitivnejši ugled tako v ožji kot tudi v 
širši okolici. V podjetju Cinkarna Celje in PE Kemija Mozirje se premalo trudimo ustvarjati 
zunanji ugled podjetja, saj kljub slabim izkušnjam iz preteklosti in stalnim napadom na podjetje 
zaradi oporečne proizvodnje in odlaganja odpadkov - sadre, ki je ostanek v proizvodnji 
titanovega dioksida v okolico Celja, nimamo niti enega človeka za stike z javnostjo in se sploh ne 
odzovemo na negativne napade iz okolice. 
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V tabeli 36 je prikazana celotna ocena organizacijske podstrukture. 
 
Tabela 36: Ocenjevanje organizacijske podstrukture 

Ocena Organizacijske 
podstrukture Zelo 

dobro 
Dobro Srednje Slabo Zelo 

slabo 

 
Komentar 

Organizacijske struktura    •  Premalo samostojna 
Organizacijska klima  •    Dobri odnosi med 

zaposlenimi 
Nagrajevanje, inoviranje 
in stimuliranje 

    • V praksi ne deluje 
učinkovito 

Planiranje 
 

    • Zelo slabo 

Standard ISO 9001   •   Osvojen, ni 
fleksibilen 

Ugled podjetja    •  Problem ekologije 
Skupaj  1  1 2 2 SLABO 
 
 
5.3 OCENA PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI PO POSAMEZNIH P ODSTRUKTURAH 
 
Na osnovi ocene prednosti in slabosti PE Kemija Mozirje skušamo z dodatnim upoštevanjem 
napovedi gospodarskih, konkurenčnih, tehnoloških, političnih in drugih razvojev v okolju 
podjetja oceniti še poslovne možnosti in nevarnosti, ki se kažejo PE Kemija Mozirje v 
prihodnosti na osnovi njenega obstoječega gospodarskega potenciala, njenih sposobnosti in 
slabosti. To ocenjevanje nam odkriva strateške dejavnike za prihodnjo poslovno uspešnost PE 
Kemija Mozirje (Pučko 199 str.141).  
 
Poleg prednosti in slabosti, ki sem jih ocenil na osnovi ocenjevanja posameznih podstruktur, bom 
ob upoštevanju zaključkov iz teh ocen poskušal oceniti še priložnosti in nevarnosti za posamezne 
podstrukture, ki so tesno povezane s  prednostmi in slabostmi. 
 
 
5.3.1 PODSTRUKTURA PROIZVODA 
 
Z vidika poslovnih priložnosti vidim predvsem naslednje možnosti.  
 
Povečanje prodaje na tujih trgih, saj je naša paleta proizvodov zelo raznovrstna in odpira 
možnosti prodaje različnim segmentom kupcev. Predvsem agresivno bi morali nastopati pri 
prodaji praškastih lakov, saj se zaradi ekoloških razlogov (ne vsebujejo topil in so ekološko 
prijazni do okolja) njihova uporaba v svetu drastično povečuje. Na domačem trgu bi morali s 
promocijo in prodajnimi akcijami pritegniti kupce pri prodaji poliuretanske pene in  premazov. 
 
Priložnost pri proizvodnji praškastih lakov vidim tudi v povezovanju z drugimi podjetji, 
predvsem s konkurenčnim podjetjem Helios Color, kjer bi lahko skupno bistveno bolj vplivali na 
tržne cene in skupno nastopali proti ostalim dobaviteljem. Na področju premazov in 
poliuretanske pene bi lahko zaradi prostih kapacitet izdelovali proizvode za katerega od grosistov 
ali trgovcev, ki bi lahko prodajal proizvode pod svojo trgovsko znamko. 
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Podjetje zaradi svojega imena in panoge, s katero se ukvarja, posveča veliko pozornost ekološkim 
vprašanjem. Tu vidim možnosti predvsem pri predelavi odpadnega filter prahu, ki nastaja pri 
proizvodnji praškastega laka in pri lakiranju v vseh lakirnicah po Sloveniji. Dejstvo je, da bi se 
vse lakirnice v Sloveniji rade znebile odpadnega filter prahu, katerega ocenjena letna količina 
znaša približno 250 ton (Vir: Ocena službe marketinga Cinkarne Celje).  Kalorična vrednost filter 
prahu je zelo velika, prav tako pa ga je mogoče temperaturno predelati, saj je končni produkt 
temperaturne obdelave izredno trden. Lakirnice bi bile celo pripravljene plačati odvoz filter 
prahu, kar bi za nas pomenilo, da ti nekdo celo plača za surovino, iz katere lahko ustvarjaš nove 
proizvode ali pa jo uporabljaš kot trdo gorivo. 
 
Največjo nevarnost za podjetje predstavlja prevelika navezanost na enega kupca (Gorenje), saj bi 
bil izpad prodaje za nas zelo boleč in bi ga težko nadoknadili. Velika konkurenca na vseh treh 
proizvodnih programih se čuti v stalnem pritisku na zniževanje cen. Konkurenca se je po vstopu 
v Evropsko unijo še okrepila in pričakujem še nadaljnje zniževanje cen, kar posledično pomeni 
(zaradi zniževanja vseh vrst stroškov) slabšo kakovost proizvodov in storitev. 
 
Ocenjujem, da je v PE Kemija Mozirje najperspektivnejši program praškastih lakov, ki ima v 
prihodnosti zaradi svoje specifike (prijazen do okolja, odlični izkoristi lakiranja, ne vsebuje 
hlapnih organskih  topil, enostavna uporaba) in vedno večje uporabnosti, največ možnosti za 
obstoj in širitev na trgu. Najmanj možnosti v prihodnosti imata programa premazi in 
poliuretanske pene. Prvi zaradi zastarelosti opreme in minimalnega vlaganja v razvoj, drugi 
zaradi previsokih stroškov proizvajanja. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov bo programa v 
prihodnosti verjetno smiselno ukiniti. 
 
 
5.3.2 TRŽNA PODSTRUKTURA  
 
Veliko rezerve ima podjetje pri prodajnih metodah in poteh. Podjetje bi si moralo postaviti jasne 
cilje in politiko oglaševanja ali najeti strokovnjake, ki bi za podjetje opravljali to dejavnost. 
Okrepiti bi morali marketinško ekipo, saj kljub raznovrstnosti in različni uporabi naših izdelkov 
opravlja trženje vseh naših izdelkov le en človek. Slovenijo bi morali razdeliti na dva ali tri 
področja in za vsako regijo zadolžiti kot prodajalca enega od tehnologov ali zaposliti prodajalca 
oziroma trgovskega potnika.  
 
V podjetju bi  morali razmisliti o internetni prodaji, saj podjetje deluje na področju celotne 
Slovenije, ima široko in raznoliko paleto proizvodov ter  ustvari  le 22,3 % celotne prodaje na 
tujih trgih, ostalo pa v Republiki Sloveniji. 
 
Zaradi široke palete izdelkov PE Kemije Mozirje in celotne Cinkarne bi kazalo analizirati 
smiselnost ustanovitve svojih trgovin, kjer bi lahko tržili svoje izdelke. V podjetju bi bilo 
potrebno ustanoviti ekipo za zbiranje in spremljanje tržnih informacij, ki bi zbirala podatke o 
konkurentih, njihovih dejavnostih, kot tudi o dobaviteljih, ki bi prepoznala tržne priložnosti, 
predlagala ukrepe in rešitve za povečanje prodaje ter bi bila vseskozi na tekočem z dogajanjem na 
našem glavnem slovenskem trgu. 
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Nujno bi bilo postaviti enega ali dva distribucijska centra po vsej Sloveniji (v Ljubljani in na 
Primorskem), od koder bi lahko dnevno ponudili strankam dobavo naših izdelkov (po sistemu 
just-in-time), kot ga ima naš glavni konkurent na teh področjih Helios Color, ki pokriva  80 % 
vseh strank s tega področja (Vir: Ocena službe marketinga podjetja Cinkarna Celje). 
 
Največjo nevarnost predstavlja prevelika navezanost na enega kupca, prodajanje večine 
proizvodov (poliuretanska pena in premazi) samo preko enega grosista, saj bi izpad prodaje pri 
teh kupcih pomenil katastrofo za PE Kemija Mozirje tako na finančnem kot na stroškovnem 
področju. 
 
 
5.3.3 TEHNOLOŠKA PODSTRUKTURA 
 
Lokacija, na kateri se nahaja proizvodnja, PE zelo omejuje glede širitve proizvodnje, saj ima 
možnosti za širjenje samo na vzhodno stran podjetja. Na južno stran je PE omejena z reko 
Savinjo, na severno stran z regionalno cesto Celje-Mozirje, na zahodni strani pa stoji cerkev 
svetega Nikolaja Ljubija. Na vzhodni strani bi bilo potrebno zgraditi nove skladiščne prostore,  
da bi se proizvodnja praškastih lakov lahko širila (v toku je pridobitev lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo nove hale za skladiščne prostore). 
 
Pri premazih je stopnja odpisanosti opreme 100 %, zato bi morali razmišljati o posodobitvi 
opreme, saj se povečujejo stroški investicijskega vzdrževanja, ali pa bi morali opustiti ta 
program. Poleg tega v proizvodnji nimamo urejene dokumentacije za osnovna sredstva, ki bi 
zagotavljala protieksplozijsko varnost po slovenskih standardih. Za ureditev dokumentacije oz. za 
preureditev proizvodnje pa je izdatek prevelik (14 milijonov SIT), zato bi bilo najbolje opustiti 
proizvodnjo. V proizvodnji praškastih lakov predstavlja ozko grlo v proizvodnji mlin za mletje 
barvnih in strukturnih nians, zato bi morali zaradi večje produktivnosti in prihrankov pri mletju 
teh kvalitet praškastih lakov kupiti nov mlin.  
 
V državah bivše Jugoslavije (predvsem v Srbiji in Črni Gori) je velika priložnost za gospodarsko 
povezovanje, za nakup ali postavitev proizvodnega obrata za proizvodnjo praškastega laka. Z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je izničila večina bilateralnih pogodb, ki jih je imela 
Slovenija z državami bivše Jugoslavije in v tem vidim izredno priložnost, da prodremo na ta 
tržišča. Poleg tega pa se nam preko srbskega trga na široko odpirajo vrata Rusije in vseh držav 
bivše Sovjetske zveze, ki je ogromen trg, na katerem bi lahko tržili kompletno paleto vseh naših 
proizvodnih programov. 
 
Zaradi raznovrstnosti naših izdelkov, dislokacije od našega glavnega podjetja, predvsem pa 
zaradi proizvodnje praškastih lakov in bližine Gorenja nekatera slovenska podjetja kažejo velik 
interes po prevzemu poslovne enote. Največji interesent je Helios iz Domžal, ki bi mu dopolnitev 
njihovega programa s proizvodnjo praškastih barv prinesla določeno konkurenčno prednost. 
Pogajanja o prevzemu so že intenzivno potekala, vendar zaradi nasprotovanja predsednika uprave 
do dogovora ni prišlo. Po zamenjavi glavnega managementa (predsedniku uprave poteče mandat 
01.06.2005, nadzorni svet družbe pa je objavil, da mu ne bo podaljšal mandata), se bo nevarnost 
verjetno spet pojavila in bomo tarča morebitnega prevzema. 
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5.3.4 FINANČNA PODSTRUKTURA  
 
Finančno podstrukturo ocenjujem kot podpovprečno. Podjetje nima likvidnostnih težav, vendar 
se raven likvidnosti znižuje, kar je lahko posledica vedno večje konkurence in podaljševanja 
plačilnih rokov. Dobro bi bilo, da bi se plačilni roki od naših dobaviteljev vsaj izenačili s 
plačilnimi roki, ki jih od nas zahtevajo kupci ali pa celo, da bi se ob sodelovanju z našo nabavno 
službo roki za plačevanje obveznosti dobaviteljem podaljšali, do kupcev pa skrajšali.  
 
Stroški materiala so se v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 povečali, kar gre pripisati predvsem 
višji ceni nafte, iz katere pridelujejo naše osnovne surovine. Podjetje naj išče dobavitelje z 
območja, kjer poteka plačilo z dolarji, sklepati bi se morale terminske pogodbe zaradi zmanjšanja 
tveganja sprememb cen osnovnih surovin.  
 
Doba vezave terjatev do kupcev se je v letu 2002 z vidika Cinkarne Celje poslabšala iz 60 na 64 
(glej tabelo 28) dni, kar je posledica podaljšanja plačilnih rokov, pa tudi plačilne nesposobnosti 
kupcev. Potrebno bi bilo skrbno preverjati boniteto novih odjemalcev, s katerimi poslujemo. 
Potrebno je upoštevati plačilno nedisciplino. Pogodbe bi morali sklepati le s tistimi podjetji, ki so 
plačilno zanesljivi in imajo dobro plačilno boniteto. S tistimi podjetji, ki nam dolgujejo denar, pa 
ne bi smeli poslovati do poplačila vseh terjetev, ki jih imajo do našega podjetja.  
 
Končne zaloge so se v letu 2003 v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšale, kar je posledica 
dejstva, da se je management PE Kemije Mozirje sistematično odločil zmanjšati in racionalizirati 
končne zaloge. Ta trend zmanjševanja zalog se mora nadaljevati tudi v prihodnosti. Še večji 
poudarek bi moral management v sodelovanju s službo marketinga posvetiti prodaji končnih 
zalog predvsem praškaste barve, saj so nekatere barve v skladišču že po več let. Na ta račun bi 
moral sprejeti akcijski plan odprodaje teh zalog, definirati cene in plačilne pogoje za te proizvode 
na zalogi.  
 
 
5.3.5 KADROVSKA PODSTRUKTURA 
 
V podjetju se vse premalo zavedajo, da je vlaganje v človeški kapital ključnega pomena za razvoj 
podjetja. Poslovna enota namenja večjo pozornost notranjemu izobraževanju kot zunanjemu, ki 
ga skoraj ni in to je glavna nevarnost za prihodnji razvoj.  
 
Štipendijska politika v PE Kemija Mozirje ne obstaja. Podjetje bi moralo načrtno zbirati 
informacije o dijakih iz bližnje okolice in najboljšim nuditi štipendijo in jih povabiti na 
počitniško prakso. Tako sodelovanje bi omogočalo skupaj z dijaki določiti vrsto študija, ki bi bil 
primeren za razvojne potrebe podjetja in si ustvarjati bazo za prihodnost podjetja. S tem bi 
dosegli večjo skladnost med formalno izobrazbo in zahtevano izobrazbo za posamezno delovno 
mesto.  
 
Posebno pozornost bi v PE Kemija Mozirju morali posvečati dodatnemu eksternemu 
izobraževanju (študiju) zaposlenih. Najperspektivnejšim delavcem, ki bi se hoteli izobraževati, bi 
morali to omogočiti in plačati celotno izobraževanja oz. šolanje. V zameno za plačilo 
izobraževanja pa bi morali delavci podpisati aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katero bi se po 
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končanem izobraževanju časovno zavezali ostati v PE za določen čas. S tem bi si zagotovili 
ostanek najperspektivnejših kadrov v PE Kemija Mozirje. 
 
V PE so dobro zastopani strokovnjaki s področja kemije, nimamo pa strokovnjaka s področja 
ekonomije. Nevarnost je tudi, da se strokovnjaki s področja kemije vse preveč posvečajo 
birokratskemu-pisarniškemu delu in zanemarjajo svoje  strokovno in razvojno delo. Starostno 
strukturo zaposlenih predvsem v proizvodnji in vodstvu PE bi morali zaradi zahtevnosti 
tehnološkega procesa pomladiti, saj starejši delavci težko osvajajo vse tehnološke spremembe, še 
posebej avtomatizacijo in računalniško vodenje proizvodnje.  
 
 
5.3.6 ORGANIZACIJSKA PODSTRUKTURA 
 
Inovativnost lahko predstavlja pomemben strateški dejavnik poslovne uspešnosti za podjetje, zato 
bi bilo smiselno poudarjati in stimulirati delavce za proces intenzivnega razmišljanja in 
predlaganja novih idej in inovacij. Delavce bi morali seznaniti s sistemom nagrajevanja 
inovacijske dejavnosti, ki je v podjetju predpisan s podjetniško kolektivno pogodbo za podjetje 
Cinkarna Celje, obvezno pa bi bilo s strani managementa ta sistem striktno izvajati v praksi. V 
podjetju se premalo denarja posveča zunanjem izobraževanju zaposlenih, kar ima za posledico 
premajhen input novih spoznanj, znanj in tehnologij v samo podjetje.  
 
Najboljše kadre bi bilo potrebno usmerjati h konstruktivnemu delovanju, k nenehnemu 
izboljševanju proizvodnega procesa, jih napotiti in jim omogočiti šolanje  doma in v tujini, jim 
omogočiti optimalne pogoje za razvojno raziskovalno delo in jih primerno stimulirati. 
 
Tudi sistem napredovanja v podjetju ni nikjer določen in zaposleni ne vidijo nobene nove 
priložnosti in izziva za inovativno delo. Zaradi zgornjih razlogov preti podjetju fluktacija mladih 
najperspektivnejših kadrov, na katerih bi morala sloneti prihodnost podjetja. V sami 
organizacijski strukturi podjetja bi morali točno opredeliti stopnjo odgovornosti zaposlenih, saj 
sedanje stanje, kjer ni opredeljena ta odgovornost, povečuje stroške in povzroča zaplete v sami 
proizvodnji. Operativno planiranje v PE Kemija Mozirje je treba po kakovosti bistveno izboljšati. 
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6 PORTFELJSKA ANALIZA PODJETJA CINKARNE CELJE 
 
Portfeljska matrika je eden izmed pripomočkov za analizo strateškega položaja in pomeni 
razvrstitev strateških poslovnih enot (SPE) glede na dva ali več dejavnikov v matriko. Portfeljska 
matrika ponuja določen pogled na celovito in poslovne strategije podjetja z vidika, kako naj 
podjetje ohranja in razvija konkurenčne prednosti. 
 
Bistvo portfeljske analize je ugotavljanje razvojne uspešnosti posameznih enot, primerjanje 
uspešnosti posameznih enot med seboj in na podlagi tega določanje strategij razvoja in 
usmerjanje virov v tisto enoto, kjer je učinek največji, gledano s stališča podjetja kot celote. Ob 
tem pa moramo upoštevati tudi privlačnosti in nevarnosti okolja, v katerem posamezne enote 
delujejo. Enoto, ki je uspešna v okolju, ki je privlačno, moramo razvijati, enote pa, ki so 
neuspešne na neprivlačnem (padajočem) trgu,  moramo ukinjati.  
 
Postavlja se vprašanje njihovega razvoja: katere od njih opustiti, katere obdržati na doseženi 
ravni ali jih razvijati. Hiter odgovor bi bil, da opuščamo enote, ki prinašajo izgubo in ki nimajo, 
zlasti glede na trg, posebnih možnosti za razvoj. Prav tako pa bomo razvijali enote, ki prinašajo 
dobiček in za katere obstajajo možnosti, da bo to mogoče tudi v prihodnje.  
 
 
6.1 VRSTE PORTFELJSKIH MODELOV 

 
Poznamo štiri vrste osnovnih portfeljskih modelov: 

• Boston Consulting Group (BCG matrika), 
• General Electric McKinsey (GE – matrika), 
• Shellova matrika, 
• Hoferjeva matrika. 

 
6.1.1 BCG MATRIKA 
 
Kot prvi primer uporabe portfeljskega pristopa se je sredi 60-ih let prejšnjega stoletja pojavila 
matrika Boston Consulting Group (v nadaljevanju BCG). BCG matrika prikaže vsako SPE glede 
na dve dimenziji: rast trga in delež podjetja na trgu. Rast trga, izražena v odstotkih, pomeni 
možnosti in nevarnosti okolja. Predvideva, da trg, ki hitreje raste, ponuja možnosti razvoja, 
medtem ko trg, ki stagnira ali celo nazaduje, pomeni nevarnosti. Večja kot je rast trga za 
posamezno SPE, lažje se bo enota uveljavila, laže bo sledila rasti trga ali pa celo povečevanju 
svojega deleža na rastočem trgu. Rast trga je pogosto tesno povezana z življenjskim ciklom 
proizvodov. Trge, kjer povpraševanje raste hitreje kot 10 %, štejemo za hitro rastoče trge. Počasi 
rastoči trgi imajo letno rast nižjo od 10 %. 
 
Delež podjetja na trgu je predstavljen v BCG matriki kot kazalec uspešnosti poslovanja SPE. 
Razlog za uporabo tega kazalca je v ugotovitvi, da velike količine izdelkov vodijo zaradi krivulje 
izkušenj k nižjim relativnim stroškom. Nižji stroški so tudi posledica krivulje učenja. Vendar 
obstajajo tudi težave z ugotavljanjem tržnega deleža samega, saj je nujno poznati celoten obseg 
trga. Poleg tega delež ne pove vsega, saj ima lahko del trga cela množica ali samo eno podjetje. 
BCG matrika tako namesto navadnega deleža na trgu vključi razmerje med prodajo obravnavane 
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SPE in prodajo največjega konkurenta. Primer, če SPE proda 3000 enot, največji konkurent pa 
6000 enot, je relativni tržni delež SPE ena polovica. Temeljna predpostavka modela je, da sta 
donosnost programov in njihov tržni delež v premem sorazmerju. Osnovne prednosti BCG 
matrike so: dosegljivost podatkov (vrednost prodaje podjetja in njegovih konkurentov na 
obravnavanem tržišču), enostavnost uporabe in nazornost. 
 
Za vsako SPE dobimo matematično izraženo dve koordinati: rast trga, izraženo v odstotkih in 
odnos prodanih količin ali vrednosti SPE do največjega konkurenta, izražen s koeficientom in 
relativni delež izražen v odstotkih. SPE so prikazane s krogci, pri čemer lahko velikost krogca 
ponazarja relativno velikost SPE, npr. njihovo prodajno vrednost, število zaposlenih, vrednost 
premoženja ipd. 
 
SPE grupiramo v štiri skupine, ki so jih avtorji poimenovali »Krave«, »Psi«, »Vprašaji« in 
»Zvezde« (glej sliko 18). Pri tem so: 
• ZVEZDE - izdelki, ki šele ″prihajajo″. Njihova prodaja  se veča, poslovna enota pa ima velik 

tržni delež. Za podjetje je najbolje, da v njih investira. 
• VPRAŠAJI  - porabljajo dosti sredstev podjetja, so velik potencial, vendar je njihova 

prihodnost vprašljiva, lahko postanejo krave ali pa psi. Podjetja v njih selektivno investirajo. 
• KRAVE MOLZNICE  – izdelki v zreli fazi na krivulji življenjskega cikla, ki imajo velik 

tržni delež in prinašajo podjetjem velike finančne donose, ki so osnova za financiranje zvezd 
in vprašajev. 

• PSI - so izdelki v nazadovanju, ki imajo skromen finančni donos, mali tržni delež, slabo rast 
prodaje in podjetje v njih ne investira več. 

 
Slika 18: BCG portfeljska matrika  
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6.1.2 GENERAL ELECTRIC – MCKINSEY MATRIKA 
 
Kot poizkus izboljšanja načina analiziranja, odpravljanja ali zmanjšanja slabosti, ki so jih očitali 
BCG matriki, je podjetje General Electric v sodelovanju s svetovalno hišo McKinsey & Co. 
razvilo novo obliko portfeljske matrike, kjer je poudarek na potencialni rentabilnosti (donosnosti 
poslovnih področij) ter konkurenčnemu položaju in ne na denarnem toku (Pučko, 1996, str.153). 
 
Uspešnost oziroma prednosti in pomanjkljivosti so prikazane na osi konkurenčnega položaja SPE 
v matriki. Druga koordinata – privlačnost panoge prikazuje možnosti in nevarnosti v okolju. 
Vsaka SPE dobi mesto v matriki v skladu s svojim poslovnim položajem in privlačnostjo 
dejavnosti, v kateri deluje. Mesto SPE je določeno s številom točk, ki jih na podlagi ponderiranja 
in točkovanja kriterijev za oceno položaja na eni in drugi osi matrike pridobi vsaka SPE. Po 
zamisli General Electrica je poslovna prednost ali konkurenčni položaj odvisen od donosnosti, 
stopnje rasti trga, imidža proizvodov oz. storitev, kakovosti upravljalsko-poslovodnega aparata in 
drugih dejavnikov. Tržna privlačnost pa določa obseg trga in stopnja njegove rasti, donosnost 
panoge in še vrsta drugih dejavnikov (Pučko, str 154). 
 
Matrika vsebuje devet polj, torej so v njej upoštevane tudi srednje vrednosti. Vsebuje tudi več 
kritičnih dejavnikov uspešnosti pri določanju vrednosti  spremenljivk konkurenčnega položaja in  
tržne privlačnosti kot BCG matrika. Dodatno vsebuje še smernice za strateško vodenje podjetja 
(glej sliko 19).  
 
Slika 19: GE – McKinsey matrika 
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Vir: Prirejeno po T.L.Wheelen, J.D.Hunger , 1995, str.152 
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Tržno privlačnost in konkurenčni položaj opredeljujejo zgoraj navedeni dejavniki, ki jim 
določimo uteži in nato ocenjujejo njihovo vrednost. Izbor dejavnikov in dodeljevanje uteži 
dejavnikom je prepuščeno ocenjevalcem. Velik problem tega ocenjevanja je lahko subjektivnost. 
Za večjo objektivnost analize si lahko pomagamo tako, da v ocenjevanju sodeluje več 
ocenjevalcev. 
 
Ena od značilnosti GE-McKinseyjeve matrike je tudi opredelitev strategij za posamezna polja 
matrike. V tabeli 37 so prikazane strategije za posamezna polja portfeljske matrike. 
 
Tabela 37: Predlagane strategije za posamezna polja portfeljske matrike  
 
Polje Osnovna strategija Način izvedbe strategije Dejavnosti 

 
 
 
1 

• Najdi način za povečanje 
tržnega deleža 

 
 
• Obrani svoj položaj na 

trgu. 

1. Rasti, 
2. prevzemi vodilno vlogo, 
3. močno investiraj. 
 
1. Ohrani položaj na določenem 

segmentu, 
2. investiraj premišljeno, 
3. izogni se slabostim. 

 
 

INVESTIRAJ, 
RASTI 

 
 
 
2 

• Izberi priložnosti 
 
 
 
• Utrdi in razporedi resurse. 

1. Investiraj, da ohraniš deleže, 
2. obdrži pozicijo, 
3. poišči rastoče segmente. 
 
1. Specializiraj proizvode, 
2. poišči tržne niše, 
3. poišči rastoče tržne segmente. 
 

 
 
 

SELEKTIVNOST  

 
3 

• Minimiziraj izgube. 1. Poišči obstoječe tržne niše, 
2. specializiraj proizvode, 
3. minimiziraj obtok denarja, 
4. planiraj izstop. 

 
ŽANJI, 

DEZINVESTIRAJ  

Vir: Wilson, 1998, str.150 
 
6.1.3 SHELLOVA MATRIKA 
 
Shell Chemical je razvil matriko, ki temelji na podobnih temeljih kot GE portfeljska matrika. Na 
abscisi matrike se nahaja privlačnost panoge, na ordinati konkurenčne sposobnosti SPE (glej 
sliko 20). V primerjavi s GE portfeljskim pristopom bolj razčlenjuje strategije. Izboljšava matrike 
se nanaša predvsem na boljše strukturiranje in kvantificiranje položajev SPE v matriki. Shellova 
matrika ima dve specifični posebnosti: 
• upoštevanje tveganja posameznih SPE glede na okolje. Za določitev tveganja SPE lahko v 

Shellovo matriko vključimo tretjo koordinatno os (z) in jo razčlenimo v 4 skupine: majhno, 
srednje, visoko in zelo visoko tveganje, 

• v matriki, katera ima devet polj, so navedene priporočljive strategije glede na mesto SPE v 
portfeljski matriki. Iz samega mesta v matriki je viden njihov pomen. 
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Slika 20: Shellova matrika 
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Vir: Prirejeno po T.L.Wheelen, J.D.Hunger , 1995, str.153 
 
 
6.1.4 HOFERJEVA PORTFELJSKA MATRIKA 

 
C.W. Hofer je razvil koncept portfelja, ki ga prikazuje slika 21 in ki meri boniteto posameznih 
poslovnih področij oz. SPE-jev podjetja s konkurenčnim položajem in s fazo na krivulji 
življenjskega cikla proizvoda. V Hoferjevi matriki je obseg kroga, ki ga kaže položaj SPE-ja v 
matriki, sorazmeren realizaciji panoge (tj. celoti, ki jo dosegajo vsi konkurenti skupaj), osenčeni 
del kroga pa predstavlja delež, ki ga ima naše podjetje v panožni realizaciji (Pučko, 1996, 
str.155). 
 
Iz matrike lahko vidimo razporejenost posameznih SPE v matriki glede na fazo življenjskega 
cikla izdelka v tem trenutku. Model temelji na predpostavki, da se tveganje zvišuje, ko se 
proizvodi starajo in ko se njihov tržni položaj slabša, ker se v zadnjih fazah življenjskega cikla 
močno poveča možnost za pojav substitutov. Ta razvoj mora podjetje budno spremljati, da bi iz 
posameznih proizvodov v času življenjske dobe iztržilo čim več in pravočasno začelo uvajati 
nove programe ter izločati tiste, ki so prišli v fazo odmiranja. 
 
Dobra stran Hoferjevega koncepta je, da: 
• koncept upošteva raziskovalna spoznanja, da je faza na krivulji življenjskega cikla pomembna 

določljivka ekonomske uspešnosti SPE, 
• upošteva tveganje v fazi uvajanja, 
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• matrika kaže razporejenost strateških poslovnih enot izbranega podjetja in tudi celotne 
panoge glede na faze življenjskega cikla, v katerih so te skupine. 

 
Slika 21: Hoferjeva matrika 
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Vir: Prirejeno po D.Pučko, Strateško upravljanje, 1996, str.156 
 

 

6.2 CELOVITA OCENA PODJETJA Z UPORABO GENERAL ELECT RIC – 
MCKINSEYJEVE MATRIKE 
 
Celovito oceno podjetja je moč izvesti tudi s pomočjo uporabe portfeljske analize. Prednost 
metode je v njeni jasnosti in preglednosti.  
 
Za izdelavo ocene razvojnega položaja PE Kemija Mozirje bom zaradi enostavnosti izdelave, 
enostavnega grafičnega prikaza in najlažjega pozicioniranja PE Kemija Mozirje v podjetju 
Cinkarna Celje uporabil General Electric-McKinseyjevo matriko, s pomočjo katere razvrščamo 
SPP glede na kombinacijo privlačnosti njihovega trga in konkurenčnega položaja. Ocena oz. 
položaj posamezne SPE v matriki temelji na mojih subjektivnih ocenah ter predvsem na 
subjektivnih ocenah vodstva podjetja (v ocenjevanju so sodelovali direktor marketinga, vodja 
službe organiziranja, planiranja, analize in revizije poslovanja in tehnični direktor). 
 
Oceno podjetja na podlagi portfeljske analize izvajam z namenom pozicionirati strateško PE 
Kemija Mozirje v okvir celotnega portfelja podjetja Cinkarna Celje ter iz rezultatov omenjene 
analize želim ugotoviti in predlagati prihodnjo strategijo, ki bi bila v pomoč strateški poslovni 
enoti pri doseganju optimalnih pogojev poslovanja ter bi bila v največjo korist za celotno podjetje 
Cinkarna Celje. 
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Slika 22 predstavlja celovito oceno razvojnega položaja navedenega podjetja, z uporabo 
portfeljskega koncepta (GE matrike). Osnova za izdelavo grafičnega prikaza razvojnega položaja 
podjetja je izdelana zbirna ocena, sestavljena iz ocene dejavnikov tržne privlačnosti posameznih 
SPE, in zbirna ocena, sestavljena iz ocene dejavnikov konkurenčnega položaja posameznih SPP. 
Med določljivke tržne privlačnosti je po mnenju vodstva podjetja smiselno uvrstiti: naravo trga 
(velikost, dinamiko, raven pokritja), kakovost trga (struktura, organizacija, elastičnost 
povpraševanja) in stopnjo konkurence (neposrednost/posrednost, nevarnost nadomestkov, ovire 
za vstop). Konkurenčni položaj je opredeljen s sledečimi dejavniki: relativnim tržnim položajem 
(tržni delež, položaj na trgu), instrumenti tržnega spleta (izdelek, distribucija, komunikacije, 
cena) in sposobnostmi podjetja (tehnološke, nabavne, proizvodne, trženjske, finančne). Položaj 
posamezne SPE v matriki je rezultat prenosa zbirne točkovne ocene obeh osnovnih kriterijev 
(tržna privlačnost, konkurenčni položaj) na osi matrike. Metodološka zasnova ocene je povzeta 
po  D. Pučku (Pučko, 1993, str. 175). Točkovna ocena je prikazana v tabeli 38. Največja prednost 
General Electric matrike je njena jedrnatost in enostavnost grafičnega prikaza. 
 
Tabela 38: Točkovna ocena dejavnikov razvojnega položaja po posameznih SPE-jih. 
 

Dejavnik Ponder Strateško poslovno področje 
  TiO2 Met Gr KM KC 

Narava trga 1/3 +1,8 -1,1 -1,2 +1,8 -0,1 

Kakovost trga 1/3 +1,5 -1,1 -0,5 +1,3 +1,2 

Stopnja konkurence 1/3 +0,6 -1,7 1,8 +0,5 +1,0 

Skupna ocena 
TRŽNE 
PRIVLA ČNOSTI 

  
+1,3 

 
-1,3 

 
0,1 

 
+1,2 

 
+0,7 

       

Relativni tržni delež 1/3 +0,2 -0,8 -1,5 1,3 +1,5 

Instrumenti tržnega 
spleta 

1/3 +1,3 -2,0 -0,5 -0,5 +1,0 

Sposobnosti podjetja 1/3 -0,3 -1,1 -0,7 +1,0 +1,7 

Skupna ocena 
KONKUREN ČNE-
GA POLOŽAJA 

  
+0,4 

 
-1,3 

 
-0,9 

 
0,6 

 
+1,4 

Opomba: uporabljena je točkovna skala v razponu od –2 do +2 točki. 
 
Legenda oznak strateških poslovnih področij:  
• TiO2 - SPE Titanov dioksid       , 
• Met - SPE Metalurgija      , 
• Gr - SPE Grafika     , 
• KM - SPE Kemija Mozirje     , 
• KC - SPE Kemija Celje    . 
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Slika 22: Celovita ocena razvojnega položaja podjetja s pomočjo GE (General Electric) matrike. 
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Legenda: 1. Investiraj – rasti. 
                 2. Selektivno investiraj. 
                 3. Žanji – dezinvestiraj. 
 
Prikaz portfelja SPE-jev podjetja Cinkarna Celje s pomočjo uporabe GE matrike daje parcialno 
informacijo o uravnoteženosti samega portfelja, hkrati pa vsebuje tudi napotila za razvojno 
strateško vedenje podjetja (Pučko, 1996, str. 153). 
 
Iz izdelane matrike lahko ugotovimo, da se SPE titanov dioksid, SPE Kemija Mozirje in SPE 
Kemija Celje nahajajo v polju 1, kar pomeni, da se zaradi njihovega konkurenčnega položaja na 
trgu in tržne privlačnosti splača vanje investirati. V skladu s strategijo podjetja Cinkarna Celje se 
velika večina investicij v podjetju izvaja prav v te tri SPE. Iz SPE Grafika in Metalurgija je 
potrebno poskusiti iztržiti kar največ, nato pa pričeti z dezinvestiranjem in ukinitvijo omenjenih 
SPE. Na podlagi tako oblikovanih in zastavljenih celovitih razvojnih ocen podjetja je moč preiti 
na naslednjo fazo procesa izdelave strateškega plana oz. razvoja korporacijske strategije. Vendar 
je uspešnost in uporabnost razvitih strategij odločilno odvisna od kvalitete, natančnosti in 
poglobljenosti analiz in celovitih ocen podjetja. Odločilnega pomena za kakovost ocene je tudi 
koordinirano sodelovanje vseh odgovornih vodstvenih struktur podjetja pri analizi in formiranju 
ocene. Ob tem je izredno pomembno še doseganje soglasja na ravni vodij (direktorjev) strateških 
poslovnih enot glede položaja (umestitve) njihovega SPE v okviru portfelja podjetja in glede 
relacij med posameznimi SPE in glede njihovih relacij s celotnim podjetjem. 
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7 SKLEP 
 
Iz ocene vseh struktur PE Kemija Mozirje lahko podamo zbirno oceno prednosti in slabosti, 
nevarnosti in priložnosti v obliki profila prednosti in slabosti PE in prispevka posameznih 
podstruktur k njeni poslovni uspešnosti. Pri tem lahko natančno opredelimo, katere podstrukture 
najpomembneje vplivajo na njeno poslovanje. Profil prednosti in slabosti podstruktur poslovne 
enote Kemija Mozirje je prikazan v tabeli 39.  
 
Tabela 39: Profil prednosti in slabosti podstruktur poslovne enote Kemija Mozirje  
 

VPLIV NA POSLOVNO USPEŠNOST 
velik majhen 

 
Podstrukture proizvoda 

Zelo dobro Dobro Srednje Slabo Zelo slabo 
Podstruktura proizvoda    •  
Tržna podstruktura    •  
Tehnološka podstruktura   •   
Finančna podstruktura     •  
Kadrovska podstruktura     •  
Organizacijska podstruktura    •  

Vir: Tabele: 30, 31, 32, 42, 43, 44 
 
Iz tabele 39 vidimo, da je za podjetje značilno, da imata največji in hkrati povprečen vpliv na 
uspešnost poslovanja PE Kemija Mozirje tehnološka in organizacijska podstruktura.  Vse ostale 
podstrukture dajejo slab prispevek k poslovni uspešnosti. Splošna ugotovitev je, da je čim prej 
potrebno začeti izboljševati vse podstrukture, da bo podjetje uspešneje poslovalo in si 
zagotavljalo večje dobičke. 
 
V primerjavi s tabelo 39 opažamo nekoliko drugačen profil priložnosti in nevarnosti (glej tabelo 
40). Podstruktura proizvoda in finančna podstruktura je z vidika priložnosti in nevarnosti 
povprečna. V PE Kemija Mozirje je najboljša tehnološka podstruktura, ki zagotavlja podjetju 
tehnološki razvoj in zagotavljanje kakovosti njenih izdelkov. Z vidika priložnosti in nevarnosti je 
zelo zaskrbljujoč slab vpliv tržne, organizacijske in kadrovske podstrukture, ki jim bo 
management podjetja tako na ravni poslovne enote kot na ravni podjetja v prihodnosti moral  
posvečati posebno pozornost in ga čim prej dvigniti na višjo raven, da si bo PE zagotovila 
stabilen in uspešen položaj na trgu. 
 
Tabela 40: Ocena priložnosti in nevarnosti podstruktur poslovne enote Kemija Mozirje  
 

VPLIV NA POSLOVNO USPEŠNOST 
velik majhen 

 
Podstrukture proizvoda 

Zelo dobro Dobro Srednje Slabo Zelo slabo 
Podstruktura proizvoda   •   
Tržna podstruktura    •  
Tehnološka podstruktura  •    
Finančna podstruktura    •   
Organizacijska podstruktura    •  
Kadrovska podstruktura    •  
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Uspešna slovenska podjetja se v celoti zavedajo, da ni napredka brez tehnološko izpopolnjenih 
procesov, zato tudi PE Kemija Mozirje vseskozi spremlja napredek in novosti na vseh področjih, 
še posebej pa na področju tehnologije. V proizvodnem procesu uporabljamo najnovejšo 
tehnologijo za proizvodnjo praškastih barv in poliuretanske pene, medtem ko smo v proizvodnji 
premazov ″zaspali″ in uporabljamo zastarelo tehnologiji in opremo. Razvojno raziskovalna 
politika v podjetju je zelo nestimulativna, poleg tega pa smo zelo omejeni s finančnimi sredstvi, 
ki so na razpolago za to dejavnost.  Ocenjujem, da se lahko po opremljenosti primerjamo s 
katerimkoli podjetjem v naši panogi, bistveno pa zaostajamo za konkurenco v politiki razvoja 
človeških virov, tako z vidika formalnega kot neformalnega izobraževanja in usposabljanja, na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in infrastrukture, najbolj pa na področju 
promocije in prodaje. Kljub vsemu ocenjujem, da imamo v PE Kemija Mozirje dovolj dobrih 
tehničnih strokovnjakov, ki lahko vseskozi spremljajo in sledijo najnovejšim trendom na 
področju razvoja in raziskav s področja praškastih lakov, ki je naš najperspektivnejši program. 
  
Na podlagi GE matrike lahko ugotovimo, da portfelj posameznih SPE podjetja Cinkarne Celje ni 
dobro uravnotežen. V matriki se dobro vidi, da so SPE Titanov dioksid, SPE Kemija Mozirje in 
SPE Kemija Celje perspektivni in se nahajajo v polju 1, kar pomeni, da je potrebno v te SPE 
investirati in skladno s tem naj bi potekala rast posameznih SPE. V skladu s strategijo podjetja 
Cinkarna Celje se izvajajo investicije prav v te tri SPE. Največja investicija, ki je v toku zadnja 
štiri leta, je 130 milijonov Eurov vredna investicija v SPE Titanov dioksid, ki je nosilni proizvod 
podjetja Cinkarna Celje, saj ustvari kar 70 % celotnih prihodkov podjetja. V SPE Titanov dioksid 
poteka razširitev proizvodnje in s tem povečanje kapacitete samega podjetja. Tudi v SPE Kemija 
Mozirje in SPE Kemija Celje se je v zadnjih dveh letih veliko investiralo. V SPE Kemija Mozirje 
se je investiralo v nakup novega mlina, ekstruderja, mešalca, sesalnega sistema, v planu za 
naslednje leto pa je še nakup nove ekstrudirne linije in mlina, ki bosta bistveno povečala 
razpoložljive kapacitete. V SPE Kemija Celje se je investiralo v nakup dveh linij za polnjenje 
gradbenih mas, v reaktorje za notranje omete in v posodobitev proizvodnje. Ugotovim lahko, da 
ugotovitve portfeljske analize omogočajo ocenitev, da je obstoječa razvojna politika Cinkarne 
Celje ustrezna.  
 
SPE Metalurgija in SPE Grafika zasedata v GE matriki prostor v polju 3, kar pomeni, da je 
potrebno iz teh SPE požeti, kar se še lahko požanje, počasi začeti dezinvestirati in začeti 
razmišljati o ukinitvi ali prestrukturiranju omenjenih SPE. Cinkarna Celje teh ugotovitev zaenkrat 
še nima vključenih v svojo razvojno politiko. 
 
Ugotavljam, da je položaj SPE Kemija Mozirje v podjetju Cinkarna Celje sorazmerno stabilen, 
da se v njo splača vlagati, saj večina kazalcev kaže na ugodne razvojne možnosti. Panoga, s 
katero se ukvarja SPE Kemija Mozirje, je zelo perspektivna in v fazi ekspanzije in samo upam 
lahko, da se bodo te ocene zares izkazale kot pravilne. Analiza pa kaže, da bo uspešnost PE 
Kemija Mozirje v prihodnosti zelo odvisna od sprememb v tržni podstrukturi. 
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Priloga 1: Grafični prikaz ter napovedi prodaje proizvodnih programov PE Kemija 
Mozirje, določeni na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 
Slika 1: Prodaja praškastih lakov v obdobju 1999-2003 (v kg) in krivulja povprečnega gibanja 
prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = 128090x + 468914
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Enačba premice y = 128090x + 468914 
 
Tabela 1: Prodaja praškastih lakov in napoved prodaje v obdobju 1999-2006 (v  kg) določena 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

746.867 645.715 630.001 1.066.320 1.177.014 1.240.000 1.360.500 1.490.000 
 
 
Slika 2: Prodaja premazov v obdobju 1999-2003 (v kg) in krivulja povprečnega gibanja 
prodaje v obdobju 1999-2006  

y = -24721x + 375193
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Enačba premice y = - 24721x + 375193 
 
Tabela 2: Prodaja premazov in napoved prodaje v obdobju 1999-2006 (v  kg), določena na 
osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

366.355 309.049 296.069 272.814 260.870 222.000 201.500 177.000 
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Slika 3: Prodaja poliuretanske pene v obdobju 1999-2003 (v kg) in krivulja povprečnega 
gibanja prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = 12581x + 303966
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Enačba premice y =12581x+ 303966 
 
Tabela  3: Prodaja poliuretanske pene in napoved prodaje v obdobju 1999-2006  (št. kosov), 
določena na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

374.322 329.045 202.433 401.992 400.755 380.000 392.500 405.500 
 
 
Slika 4: Prodaja masterbatchev v obdobju 1999-2003 (v kg) in krivulja povprečnega gibanja 
prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = -5650x + 155430
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Enačba premice y = -5650x + 155430 
 
Tabela  4: Prodaja masterbatchev in napoved prodaje v obdobju 1999-2006  (v  kg), določena 
na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

130.900 175.500 122.700 145.800 117.500 122.000 116.500 111.000 
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Slika 5: Prodaja praškastih lakov v obdobju 1999-2003 (v SIT) in krivulja povprečnega 
gibanja prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = 100700x + 246787
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Enačba premice y = 100700x + 246787 
 
Tabela  5: Prodaja praškastih lakov in napoved prodaje v obdobju 1999-2006 (v 1000 SIT), 
določena na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 
Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

435.126 399.948 414.015 713.481 781.857 850.050 950.500 1.050.500 

 
 
Slika 6: Prodaja premazov v obdobju 1999-2003 (v SIT) in krivulja povprečnega gibanja 
prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = -18417x + 277348
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Enačba premice y = -18417x + 277348 
 
Tabela  6: Prodaja premazov in napoved prodaje v obdobju 1999-2006 (v 1000 SIT), določena 
osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

266.390 245.822 202.845 196.437 199.000 167.500 148.000 129.500 
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Slika 7: Prodaja poliuretanske pene v obdobju 1999-2003 (v SIT) in krivulja povprečnega 
gibanja prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = 9572x + 124718

0
25.000
50.000
75.000

100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

 

Enačba premice y = 9572x + 124718 
 
Tabela 7: Prodaja poliuretanske pene in napoved prodaje v obdobju 1999-2006  (v 1000 SIT), 
določena na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda 
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

168.445 138.063 90.259 170.125 200.272 181.000 191.000 201.000 
 
 
Slika 8: Prodaja masterbatchev v obdobju 1999-2003 (v SIT) in krivulja povprečnega gibanja 
prodaje v obdobju 1999-2006  
 

y = 812x + 54268
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Enačba premice y = 812x + 54268 
 
Tabela 8:  Prodaja masterbatchev in napoved prodaje v obdobju 1999-2006  (v 1000 SIT), 
določena na osnovi ekstrapolacije linearnega trenda   
 

Leto 
1999 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

47.780 67.907 50.344 63.391 54.099 59.200 60.000 60.800 
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Priloga 2: Stroški, prihodki in pokritje v SIT PE K emija Mozirje v letih 1999-2003 in 
panoge v letu (v SIT) 
 
 vrsta stroška (SIT) 1999 2000 2001 2002 2003 PANOGA 

A FIKSNI STROŠKI 304.295.709 317.720.882 344.517.449 369.226.576 397.185.001  ni podatkov 

 Stroški materiala 19.463.372. 13.429.098 15.003.194 15.904.515 21.766.060 

 Stroški storitev 22.413.937 19.890.123 30.019.251 47.350.101 29.057.914 

 Drugi stroški 103.904.146 102.994.083 98.954.251 77.089.877 99.942.757 

 
 ni podatkov 

 Amortizacija 48.481.633 46.447.633 49.253.919 68.609.739 72.168.165  ni podatkov 

 Stroški dela 110.091.246 135.007.975 150.963.458 160.272.345 174.250.106  ni podatkov 

B VARIABILNI STROŠKI 507.772.081 476.189.598 444.803.269 671.083.920 732.637.585  ni podatkov 

 Stroški materiala 433.263.083 412.723.138 402.299.995 581.690.126 616.492.699  ni podatkov 

 
Nab.vred.trgov.  blaga in 
ostali str. 68.634.996 71.725.066 62.650.305 108.338.454 101.959.415  ni podatkov 

 Začetne zaloge  65.594.851 58.660.873 66.559.067 88.890.821 104.602.202  ni podatkov 

 Končne zaloge  59.720.849 66.919.478 86.706.097 107.835.481 90.416.731  ni podatkov 

C SKUPAJ STROŠKI 812.067.849 793.910.480 789.320.719 1.040.310.496 1.129.822.586 3.188.379.271 

 ELEMENT 1999 2000 2001 2002 2003 PANOGA 

D 
Prihodki od prod. 
proizvodov, storitev 837.492.788 772.974.509 727.157.628 1.104.844.153 1.171.950.820 355.046.493 

 1. domači trg 640.867.346 558.267.902 530.626.494 819.013.203 903.675.140 103.673.576 

 2. izvoz  190.195.476 207.846.989 189.671.338 278.755.051 259.103.406 251.372.917 

E Prisp. za kritje. ( D-B) 329.720.706 296.784.911 282.354.358 433.760.233 439.313.235  ni podatkov 

 Kosmati dobiček    ( E-A ) 25.424.997 -20.935.971 -62.163.091 64.533.657 42.128.234 46.900.445 

 
Vir: (Poročilo službe SOPAR), Kazalniki poslovanje GZS 2003 
* Delež prodaje na tujih trgih= 70,8% (Vir: Kazalniki poslovanje GZS 2003, KAZ 20) 
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Priloga 3: Kazalniki PE Kemija Mozirje v primerjavi  s panogo za leto 2003 
 
Zap. št. KAZALNIKI 

1. Dodana vrednost (v SIT) 
2. Dodana vrednost na zaposlenega (v SIT/zap.) 
3. Prihodki na zaposlenega (prihodki/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
4. Stroški dela na zaposlenega (str. dela/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
5. Čisti dobiček na zaposlenega (čisti dobiček/povp. število zaposlenih) (v SIT/zap.) 
6. Celotna gospodarnost (prihodki/odhodki) 
7. Delež amortizacije (amortizacija/odhodki) (v %) 
8. Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) (v %) 
9. Plače na zaposlenega (stroški plač/povp. število zaposlenih) na mesec (v 

SIT/zap.) 
KAZALNIKI  

Zap. št. 
PE KEMIJA MOZIRJE PANOGA 

 1999 2000 2001 2002 2003 2003 
1. 212.472.000 SIT 294.708.000 SIT 197.691.000 SIT 275.631.725 SIT 280.094.411 SIT 186.662.348.000 

SIT 
2. 5.448.0000 SIT 7.188.000 SIT 5.069.000 SIT 6.722.725 SIT 6.831.571 SIT 13.125.824  SIT 

3. 21.474.174 SIT 18.853.037 SIT 18.645.068 SIT 26.947.418 SIT 28.584.166 SIT 36.013.067 SIT 

4. 2.822.852 SIT 3.292.877 SIT 3.870.858 SIT 3.909.081 SIT 4.250.000 SIT 6.123.680 SIT 

5. 547.834 SIT -429.104 SIT -1.339.433 SIT 1.311.660 SIT 856.265 SIT 3.591.784 SIT 

6. 1,031 0,973 0,921 1,062 1,037 1,115 

7. 5,9 5,8 6,2 6,6 6,3 6,2 

8. 13,5 17,5 19,1 15,4 15,4 19,0 

9. 275.208 SIT 305.333 SIT 341.750 SIT 360.000 SIT 395.167 SIT 388.679 SIT 

 
Vir: Letno poročilo 2000, 2002, 2003, Kazalniki poslovanje GZS 2003 
 
 


