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IZVLEČEK 

Že desetletja v ekonomski stroki velja, da je vlaganje v kadre in opremo ključna 

naloga menedžmenta. Brez tega podjetje ne more ustvariti svojih dolgoročnih ciljev 

in ne more zagotoviti trajno uspešnega poslovanja. S pričujočo nalogo sem želel 

raziskati podjetje, in sicer, kako vpliva vlaganje v kadre in opremo na uspešnost 

poslovanja in premoženjsko stanje podjetja. S tržno analizo je ugotovljeno, da ima  

podjetje zanimiv izdelek (programsko opremo UP) in da zaradi odsotnosti aktivnega 

marketinga ne uresničuje svojega maksimuma na trgu. S finančno analizo je 

ugotovljeno, da podjetje dezinvestira svoja stalna sredstva in glavnino izkupička 

namenja za dolgoročne finančne investicije, ne pa za povečanje števila zaposlenih ter 

posodabljanje opreme. Takšno finančno početje prispeva k stagnaciji podjetja. S 

podanim predlogom sem poiskal izhod iz situacije in ob predlagani kadrovski 

okrepitvi na marketinškem področju ponudil model uravnoteženega sistema 

kazalnikov kot idejno podlago za strateško usmerjanje podjetja. Le tako je možno 

pričakovati krepitev finančne moči in izboljšano uspešnost poslovanja. Zavedam se, 

da je  odločitev o tem, kako naprej, v rokah lastnika.  

 ABSTRACT 

Investing in people and equipment is vital for decades. Without that it is not possible 

to achieve  long termes goals and assure successful business. In present work my 

purpose is to  explore company influence of investing in people and equipment and 

reflections of it on business result and company wealth. Marketing analysis disclosed 

that produkt UP is interesting for market, but it does not achieve maximum 

realization on market.  

 Financial analysis discovered that company is sold out fixed assets and revenues 

invests in to long termes financial investements – instead of  investing into new cadre 

and equiptement. This causes stagnation. By  prepositions I tryed to offer model of 

balance scored card  as a koncept for strategical   direction for company. Only in that 

way it is possible to expect bigger financial power and improve efficiency. I realize 

that the final decision is in the hands of owner. 
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1. UVOD 

1.1. Opredelitev problema 

Podjetje se ukvarja z informatizacijo proizvodnih procesov, ki so že po definiciji 

dinamični in hitro spreminjajoči. Zahteve strank so zelo ciljno usmerjene z dnevno 

frekvenco, kar ima za posledico veliko angažiranost zaposlenih. Zahteve strank so 

različne: 

• izdelava dodatnih modulov (iz naslova spremembe poteka delovnega 
procesa), 

• zahteva po spremembi programskega algoritma / zaporedja operacij 
(sprememba logike preračuna posameznih merskih enot glede na pogoje –
različna količinska preračunavanja, različna valutna preračunavanja ter 
postavitev sistema na evro), 

• zahteva po dodatnih specializiranih modulih (optimiranje proizvodnje, 
optimiranje razreza itd.). 

Zaradi navedenega imajo zaposleni v podjetju potrebo po dodatnem tehnološkem 

znanju, boljših delovnih sredstvih ter novih tehnologijah. V podjetju ne zaposlujejo 

na novo kljub povečanju obsega operativnih nalog ter prezasedenosti zdajšnjega 

kadra. 

1.2. Namen diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti vpliv vlaganja v kadre in opremo na uspešnost 

poslovanja in premoženjsko stanje podjetja. 

1.3. Cilj diplomske naloge 

Cilj diplomske naloge je pridobiti argumentirane odgovore diplomske naloge. Za 

potrebo tega  bom poiskal odgovore na podcilje, in sicer: 

• ali je obstoječi izdelek UP (programska rešitev za upravljanje proizvodnje) 
tržno konkurenčen in kot tak ustvarja najvišjo možno količino prihodkov,1 

                                                

1 V ta namen bo narejena tržna analiza. 
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• ali je podjetje poslovalo uspešno v obravnavanem obdobju,2 

• ali je podjetje vlagalo v svoje poslovanje.  

Odgovore na zastavljena vprašanja bom razložil v poglavju Ugotovitve. 

1.4. Metoda raziskovanja 

Uporabljene metode raziskovanja so: 

• desk metoda – zbiranje podatkov, analize in matematični izračuni, 

• field metoda – zbiranje podatkov na terenu (za potrebe tržne analize), 

• deduktivna in induktivna metoda pri oblikovanju sklepov o izdeleku, 
konkurenci in finančnem poslovanju. 

1.5. Omejitve 

Zavedam se, da je objektivnost mojega prispevka nekoliko skrčena zaradi omejitev 

pri: 

• zbiranju podatkov (podatki so zbrani na osnovi Ibona); nimam pa možnosti 
natačnega vpogleda v računovodske podatke (bruto bilanco), 

• razumevanju osebnih razlogov lastnika/direktorja podjetja o vzrokih 
sprejemanja poslovnih odločitev,  

• vrednotenju  izdelkov konkurence glede dejanske tržne vrednosti iz 
perspektive kupca, 

• tržni in finančni analizi, ki vsebujeta omejen obseg  podatkov, potrebnih za 
iskanje odgovorov na zastavljena vprašanja. 

1.6. Povzetek po poglavjih 

V prvem poglavju opredeljujem namen naloge, cilje ter metode raziskovanja in 

omejitve. V drugem poglavju predstavljam podjetje in njegovo dejavnost, izdelek in 

storitve. Opisujem kadrovsko strukturo in organizacijo ter izobraževanje. V tretjem 

poglavju predstavljam tržno analizo izdelka in storitev ter jo zaključujem z izdelavo 

SWOT  analize. Nadaljujem z izdelavo finančne analize, in sicer z bilanco uspeha in  

                                                

2 V ta namen bo narejena finančna analiza. 
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bilanco stanja. V četrtem poglavju izpostavim ugotovitve na osnovi tržne in finančne 

analize, ki sta podlagi za podane predloge v petem poglavju.  

 

2. PREDSTAVITEV PODJETJA  

2.1. Predstavitev podjetja 

 Podjetje deluje od leta 1994. Gre za družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). 

Začetna dejavnost podjetja je bila obdelava podatkov. Leta 1999 je podjetje razširilo 

dejavnost na svetovanje in oskrbo z računalniškimi programi. Podjetje trži 

računalniški program UP,3 namenjen upravljanju proizvodnje v manjših in srednje 

velikih podjetjih. Ta je dobro sprejet v različnih panogah, predvsem pa v lesni. 

Podjetje je uvrščeno med majhna, kapital je domač. V podjetju sta redno zaposlena 2 

človeka in en zunanji sodelavec (programer), ki je prisoten polni delovni čas. Ostale 

potrebe podjetje pokriva s tremi zunanjimi partnerji (računovodstvo in programerji 

po potrebi). Gre za zasebno podjetje, v katerem je direktor in lastnik en človek. 

2.2. Predstavitev izdeleka in storitve 

2.2.1. Predstavitev izdeleka 

UP računalniški program je namenjen proizvodnim procesom in kot tak ne vsebuje 

modula finančno – računovodskega dela.4 

Program sestavljajo naslednji moduli: 

• nabava, 

• proizvodnja, 

                                                

3 UP: okrajšava za upravljanje proizvodnje. 

4  Gre za parcialni in ne celotni informacijski sistem. ''Celovit informacijski sistem in kot tak mora 
zagotavljati informacije, potrebne za odločanje na vseh področjih poslovnih procesov kakor tudi 
omogočiti izvajanje zaporedja delovnih operacij. Funkcije, ki jih celoviti informacijski sistem podpira 
proizvodnja, prodaja, kadri, finance'' (Lesjak in Bobek (1995). Informatika za ekonomiste. Maribor: 
Ekonomsko–poslovna fakulteta, str. 32 – 34). 
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• prodaja, 

• kadri. 

Informacijski sistem nabave omogoča odvijanje procesa nabavljanja materiala, ki je 

povezan s poslovno funkcijo nabave ter odnosom do dobavitelja. Informacijski sistem 

proizvodnje  poteka po naslednjem  konceptu: 

• načrtovanje (na teden in na mesec), 

• lansiranje delovnih nalogov, 

• izdaja materiala iz skladišča repromateriala, 

• predaja izdelkov v skladišče gotovih izdelkov in 

• obračun proizvodnje (mesečni izračun). 

''Informacijski sistem prodaje omogoča potek informacijskih procesov, vezanih na 

funkcijo prodaje v odnosu s kupcem.'' 
5 Le ta so: 

• sprejemanje naročil, 

• potrditev naročil, 

• odprema izdelka in 

• fakturiranje. 

''Informacijski sistem kadrov omogoča odvijanje informacijskih procesov, ki  so 

povezani s človeškimi resursi'' 
6 Usmerjeni so k evidenci zaposlenih, obračun plač, 

uspešnosti posameznikov in sistematizaciji delovnih mest. 

2.2.2. Predstavitev storitev 

Storitve, ki jih podjetje nudi, so samoumevni nadaljevalni koraki po nakupu izdeleka. 

Nabor storitev je sledeči: 

• izobraževanje uporabnikov produkta UP, 

• projektiranje novih rešitev, 

• uvajanje novih rešitev, 

• reševanje problemov uporabnikov prek telefona, interneta in popravki na bazi 
uporabnika iz daljave, 

• vzdrževanje podatkovnih baz. 

                                                

5 Lesjak in Bobek (1995). Informatika za ekonomiste. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, str 33. 

6 Lesjak in Bobek (1995). Informatika za ekonomiste. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, str 33. 
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2.3. Kadri 

Kot je že navedeno v predstavitvi podjetja, sta v podjetju stalno zaposleni dve osebi: 

• direktor,  

• skrbnik. 

Direktor opravlja funkcijo vodenja, trženja, uvajanja in koordiniranja pri izvajanju 
projektov. 

Skrbnik opravlja funkcijo vzdrževanja baze, sistemskega vzdrževanje ter reševanja 

problemov uporabnikov prek telefona, interneta in TC, RDC7 – popravki na bazi 

uporabnika iz daljave. 

Na zunanjem trgu (outsourcing) podjetje  pokriva naslednje funkcije: 

• računovodstvo in 

• razvoj programskih rešitev. 

Stopnja izobrazbe: eden z visoko izobrazbo ter  absolvent VPTŠ. 

2.4. Organizacija podjetja 

Podjetje deluje kot projektna organizacija.8 Ker projekti nastopajo kot enkratni 

dogodki, podjetje angažira vse notranje in zunanje človeške resurse za  njihovo 

izvajanje.  

2.5. Izobraževanje 

Izobraževanje v podjetju poteka po načelu preizkusi in se nauči (learning by doing). 

Potrebe po podpori vzdrževanja in učenja so stalne in večkrat istočasne pri večjem 

številu kupcev. Prostora za izobraževanje v smislu seminarjev, tj. odsotnosti z dela 

ni. Ta spoznanja so temelj filozofije nevlaganja in razvoja kadrov. Pri polni 

                                                

7 TC, RDC (terminal client, remote desktop connection) – povezava na namizje delovnih postaj prek 

interneta . 

8 (Bogdan Lipičnik (1992). Ekonomika in organizacija podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, str. 

64 – 67). 
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zaposlitvi je celo bolezen ovira, saj neodvisno od tega potekajo procesi pri kupcih 

torej obstajajo stalne potrebe.  

3. POSLOVNA ANALIZA 

V nadaljevanju predstavljam: 

• tržno analizo, 

• kadrovsko analizo in 

• finančno analizo. 

 

3.1. TRŽNA ANALIZA 

V tržni analizi  analiziram izdelke, konkurenco ter naredim SWOT analizo.9  

 

3.1.1. Konkurenca v panogi 

V tabeli so prikazani podatki (tabela 1). 

Analiza konkurence po izdelku (programski opremi) in številu uporabnikov 

Tabela 1: Analiza konkurence po izdelku (programski opremi) in številu uporabnikov 

naziv izdelka –
programske 
opreme 

PIS largo pantheon UP 

 program za vodenje 
materialnih tokov v 
proizvodnji + 
računovodstvo 

program za vodenje 
materialnih tokov v 
proizvodnji + 
računovodstvo 

program za 
vodenje 
materialnih tokov v 
proizvodnji + 
računovodstvo 

program za 
vodenje 
materialnih 
tokov v 
proizvodnji  

število 
odjemalcev 

86 23 428 12 

 

                                                

9 SWOT analiza ugotavlja prednosti in  pomanjkljivosti podjetja (notranje okolje)  ter njegove 

priložnosti in nevarnosti na trgu (zunanje okolje). 
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Podjetje ima v primerjavi z izbrano konkurenco najmanjše število odjemalcev. Razen 

tega ima tudi programsko rešitev brez računovodskega dela. 

Analiza konkurence po ceni10 podatkovne baze11  

Prek tabele je analiza konkurence prikazana  v tabeli 2.  

Tabela 2: Analiza konkurence po ceni podatkovne baze12                 

naziv izdelka –
programske opreme 

PIS Largo pantheon UP 

cena baze podatkov  0  8.487 za server 
162 po uporabniku 

   8.487 za server 
162  po uporabniku 

0 

 

Podjetje uporablja za UP (enako kot izdelek PIS) bazo podatkov, ki je free ware 

(zastonj ponujena programska rešitev).  

Število zaposelnih,  prodaja, prodaja na zaposlenega ter dodana vrednost  

Tabelarni prikaz števila zaposelnih, prodaje, prodaje na zaposlenega ter dodana 

vrednost v tabeli 3. 

Tabela 3: Število zaposelnih, prodaja, prodaja na zaposlenega ter dodana vrednost13 

 PIS Largo pantheon UP 

IZDELEK program za 
vodenje 
materialnih tokov 
v proizvodnji + 
računovodstvo 

program za vodenje 
materialnih tokov v 
proizvodnji + 
računovodstvo 

program za 
vodenje 
materialnih tokov v 
proizvodnji + 
računovodstvo 

program za 
vodenje 
materialnih 
tokov v 
proizvodnji  

št zaposlenih 1 104 13 2 

                                                

10 Cene so prikazane v evrih (€) 

11 Podatkovna baza služi za arhiviranje podatkov. Pridobljeno 24.3.2006 s svetovnega spleta: 
http://www.microsoft.com  

12 Podatki pridobljeni z svetovnega spleta: http://projekt – si.com, http://www2.perftech.si, 
http://www.stroka.si 

13 Podatki pridobljeni z svetovnega spleta: http://projekt – si.com, http://www2.perftech.si, 
http://www.stroka.si. 
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promet   50.058 8.681.400 998.277 117.155 

promet po zaposlenem  50.058 83.475 76.791 58.577 

dodana vrednost na 
zaposlenega  

3.733 29.844 37.081 10.098 

 

Izračunana dodana vrednost za podjetje je zelo nizka in bi morala za to panogo biti 

najmanj taka kot jo ima izdelek Pantheon.  Za izboljšanje svojega konkurenčnega 

položaja bi morale programske rešitve  podjetja biti toliko bolj:14 

• izvirne, 

• uporabne, 

• estetsko bolj sprejemljive, 

• logične, 

• nevsiljive, 

• skladne  do najmanjše podrobnosti, 

• dobro oblikovane. 

Pomembno pa je tudi, da podjetje diverzificira svoje storitve,15 kot na primer: 

• dostava proizvoda ali storitve naj bo kakovostnejša od konkurence podjetij, 
npr. hitrejša, natančnejša, 

• namestitev v računalniški sistem, da izdelek deluje v načrtovanem okolju 
optimalno ter da je potek namestitve v celoti (slab zgled je, če namestitev 
poteka daljši čas ali s prekinitvami), 

• učinkovito in hitro izobraževanje, 

• svetovalna služba nudi kupcu brezplačno usluge oz za minimalno plačilo, 

                                                

14 (Philip Kotler (1998).  Marketing management – tržensko upravljanje. Ljubljana:  Slovenska knjiga, 

str. 300). 

15 (Philip Kotler (1998). Marketing management – tržensko upravljanje. Ljubljana:  Slovenska knjiga,  

str. 302). 
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• popravilo kot storitev naj bo na voljo kupcu izdelka, 

• druge storitve, ki jih konkurenca ne ponuja, so pa zanimive za uporabnike.  

 

3.1.2. SWOT analiza 

Za potrebe strateškega načrtovanja16 bomo izdelali SWOT analizo. Pri izdelavi 

SWOT analize moramo odgovoriti na vprašanje, kateri deležniki v podjetju so 

prispevali k poslovni uspešnosti podjetja. Namen tega  pri izdelavi SWOT analize je 

v tem, da z ocenjevanjem določimo prispevek posameznih deležnikov k doseženi 

uspešnosti podjetja. Pod deležnike prištevamo: 

• proizvod (program), 

• storitve, 

• trženje, 

• raziskave in razvoj, 

• tehnologijo, 

• kadre. 

 

Proizvod (program) 

UP je izdelek, ki po mnenju uporabnikov in zaposlenih ustreza duhu časa. Je 

kompatibilen z operacijskimi sistemi, ki so na voljo na tržišču (oz. jih podjetja 

uporabljajo) ter deluje brez posebnih prilagoditev. Kakovost se zrcali predvsem v 

tekočem delovanju programa (vizualnega vmesnika) ter baze, ki potrebuje 

minimalno vzdrževanje za nemoteno delo.  Program je z leti rastel glede na zahteve 

uporabnikov. Ustreza potrebam različnih panog, predvsem pa delovno intenzivnim 

                                                

16 Strateško načrtovanje je naloga vodstva podjetja. S tem postopkom vodstvo opredeli poslanstvo, 

politiko, strategijo in cilje, tj. postavi okvir za pripravo načrtov za posamezne enote. Poslanstvo 

ponudi odgovor, zakaj podjetje obstaja, s čim se ukvarja, kdo je kupec in kaj je tisto, kar kupcu 

pomeni vrednost. Dobro opredeljeno poslanstvo zagotovi zaposlenim skupen občutek namena in 

smeri. Politika in strategija povesta,  katere cilje želi doseči podjetje ter kako jih doseže. Ena od orodij 

v podporo oblikovanju strategije je SWOT analiza. 
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(proizvodnim) panogam. Glede na razmerje cena – kvaliteta ga 80  % strank ocenjuje 

kot ustreznega.  

PROIZVOD  

Tabelarni prikaz proizvoda je predstavljen v tabeli 4. 

Tabela 4: Deležniki pri proizvodu 

PROIZVOD   zelo 
ustrezno 

ustrezno neustrezno 

proizvod Kupci so zadovoljni z izdelkom, le 
ta je primerljiv s konkurenco. 

  
* 

 

kakovost Kakovost je po ocenah kupcev 
ustrezna in ji zaupajo. 

  
* 

 

uporabnost Namen programskih rešitev je v 
splošni (in ne specializirani za 
stranko) uporabi.  

  
* 

 

funkcionalnost Program se  uprablja v vseh 
panogah, vendar so potrebne 
prilagoditve (zaživel je v lesni 
panogi). 

  
* 

 

cena Cena glede na konkurenčne izdelke 
je ugodnejša, v percepciji kupcev pa 
sprejemljiva. 

 
* 

  

konkurenca Konkurenca ne zdrži nizke cene 
izdelka. 

 
* 

  

ocena 3,8 

 

Proizvod je ocenjen kot ustrezen 

 

 

Opomba: Ocenjevanje (ocena) v tabelah poteka po načelu povprečja ocenjenih 
vrednosti po postavkah, in sicer kot sledi: zelo ustrezno=5, ustrezno=3 in 
neustrezno=1. Ugotovljene ocene so aritmetično poprečje. 
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Storitev  

75  % strank je zadovoljnih s storitvijo. Storitve, ki jih podjetje izvaja, so (tabela 5): 

• popravila napak v programu, 

• urejanje ali oblikovanje izpisov, 

• nadgradnje programskega paketa, 

• popravljanje napak v bazi, 

• pomoč operativnemu delu uporabnika, 

• pomoč pri mreži oziroma prijave v program, 

• programiranje po naročilu, 

• uvajanje, 

• pomoč pri uporabi novih rešitev znotraj programa. 

 

Odzivnost oz. reakcijski čas podjetja, kupci ocenjujejo kot zelo dobro. 17 Gre za 

stalne stranke in dlje časa znane osebe, ki obvladujejo problem. Problemi se 

večinoma razrešijo v dnevu. Stanke nimajo stroška s storitvijo, ker je ta vključena pri 

nakupu programskega paketa. V primeru večjega obsega dela se storitve 

zaračunavajo, vendar po konkurečni, za kupca sprejemljivi ceni.  

Tabela 5: Deležniki pri storitvah  

STORITVE   zelo ustrezno ustrezno neustrezno 

kakovost Kakovost storitve zadovoljuje kupca.  *  

portfelj storitve Nudenje vseh storitev povezanih z 
izdelkom, je zadosten.  

 
* 

  

odzivnost Odzivnost oz. reakcijski čas kupci 
ocenjujejo zelo dobro. 

 
* 

  

cena Cena za storitev je zanemarljiva. *   

uvajanje Uvajanje je hitro, brez ustrezne 
dokumentacije, problem v primeru 
fluktuacije v podjetju. 

   
* 

ocena 3,8 

 

 
                                                

17Podjetje je izvedlo analizo, ki je potekala 30 delovnih dni in s katero je želelo pridobiti čim več 

informacij od uporabnikov. Te so podlaga za izboljšanje izvajanja storitev. 
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Ocena je pozitivna; storitev je ustrezna. 

 

Trženje  

Program je v različici izdelan za vnaprej znanega kupca. Odnos med ceno in 

ponujeno kvaliteto je zadovoljiv (value for money). Tržnega komuniciranja (tabela 6) 

ni. Potencialni kupci sami navežejo stik s podjetjem.  

 

Tabela 6: Deležniki pri trženju 

TRŽENJE   zelo 
ustrezno 

ustrezno neustrezno 

izbor 
storitev/proizvod 

UP/storitev    
* 

 

odnos med ceno in 
kakovostjo 

Cena je zanimiva glede na kakovost 
artikla/storitev. 

*   

tržno komuniciranje Potrebe strank in trga podjetje pozna, stranke 
pomanjkljivo obveščamo; dobiva  pa 
informacije o potrebah. 

  * 

raziskave trga Ni rednega spremljanja trga ponudbe in 
popraševanja v segmentu. 

   
* 

ohranjanje strank Stranke so zveste in ostajajo.   *  

pridobivanje strank Podjetje občasno pridobi nove stranke.   * 

ocena 2,3 

 

Trženje je manj ustrezno. 

 

Tehnologija  

Delovna sredstva primanjkujejo (faks, projektor) ali pa zahtevam ne ustrezajo  

(tabela 7); to se kaže pri preobremenjenosti – neodzivnosti ali pa zakasneli 

odzivnosti, pomanjkljivi internetni zaščiti ter pri zaščiti podatkov. 
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Tabela 7: Deležniki pri tehnologiji 

TEHNOLOGIJA   zelo ustrezno ustrezno neustrezno 

oskrba s potrebnimi sredstvi Delovna sredstva (strojna 
oprema, drobni inventar)  je 
potrebno modernizirati. 

   
* 

zasedenost sredstev Delovna sredstva so 
preobremenjena.  

 *  

prevozna sredstva Prevozna sredstva ne ustrezajo, 
vendar omogočajo delo. 

  
* 

 

ocena 2,3 

 

Tehnologija je manj ustrezna. 

 

 

 

Raziskave in razvoj 

Razvoj  je minimalen (tabela 8), kar je izjemno nenavadno za panogo. To se kaže pri 

razvoju programskega paketa, njegovem testiranju, literaturi (podjetje je naročeno na 

eno revijo, kar ocenjujem kot skromno pomoč), ki jo zaposleni dobivajo, obveščanju 

o aktualnih dogodkih, obiskih sejmišč itd. 

 

Tabela 8: Deležniki raziskav in razvoja 

RAZISKAVE 
inRAZVOJ 

  zelo 
ustrezno 

ustrezno neustrezno 

obiski sejmov Rednih obiskov sejmov ni.   * 

literatura Potreba po strokovni literaturi presega 
razpoložljivo. 

  * 

vlaganje v 
raziskave in 
razvoj 

Potrebno vlaganje v nove tehnologije in razvijanje 
potencialov za nadaljnje delo – nujno kot poslovni 
standard. 

   
* 

vključevanje v 
svetovna 
dogajanja 

Ni rednega obveščanja o dogodkih v stroki, 
panogi. 

   
* 

testiranje rešitev Redno testiranje izdelanih rešitev in pogosteje   
izvajati njihovo dopoljnjevanje. 

   
* 

ocena 1 

 

Ocena za raziskave in razvoj je najnižja možna. 
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Kadri  

Kadrovska politika je zanemarjena (tabela 9). Komunikacija je nezadovoljiva. 

Motiviranja ni. 18 Pretok informacij je nezadosten. 

 

Tabela 9: Deležniki pri kadrih 

KADRI   zelo ustrezno ustrezno neustrezno 

omuniciranje Ne prevladuje duh skupinskega dela, 
izmenjavanja znanja poteka, klima ni 
ugodna. 

   
* 

motiviranje Motiviranje za prizadevanje, nadurno 
delo, službene poti, izredno 
prizadevanje. 

   
* 

sistem odločanja Skupinsko odločanje, razumne in 
logične rešitve večinoma prevladajo. 

  * 

informacijski sistem Obveščanje o delovnih nalogah, fazi 
zaključevanja in izvedenih del ni ažurno 
in je zaskrbljujoče. 

   
* 

fluktuacija Zaposleni ne ostajajo v podjetju saj v 
njem prevladujeta slabo vzdušje in 
odsotnost vizije. 

   
* 

ocena 1 

 

Na vitalnem menedžerskem delu, ugotavljam neustreznost. 

 

Celotna slika deležnikov je predstavljena v  sliki 1. 

 

                                                

18 Pri motiviranju ne mislim samo na finančno motiviranje, temveč tudi na nefinančne načine 

motiviranja: nagradno izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje v tujini, različni tečaji s poslovnega 

področje ... 
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Prikaz deležnikov SWOT analize
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Slika 1: Prikaz deležnikov SWOT analize. 

Slika 1 nazorno kaže, da sta proizvod (program UP) in storitev podjetja dobro 

ocenjena. Vitalni deležniki za dolgoročno delovanje pa so na meji zadostnosti 

oziroma so nezadostni.  

Tabela 10: SWOT analiza 

 

S     (prednosti podjetja) W   (pomanjkljivosti podjetja) 

specializirano znanje zanemarjanje  raziskav in razvoja 

fleksibilnost podjetja (dobra in hitra storitev) nezadostnost kadrov 

 nemotiviranost 

  slabi pogoji dela (tehnična opremljenost) 

O    (priložnosti na trgu) T    (nevarnosti na trgu) 

še vedno zadostno povpraševanje po izdeleku, ki je 

prepoznan kot ustrezen po razumni ceni.  

nove tehnologije 

večja diverzificiranost ponudbe programskih rešitev 

(ponudba manjših paketov ali pa modulov). 

konkurenca 
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Komentar  

Notranje okolje 

Prednost podjetja je njegova fleksibilnost. Pomanjkljivost se izraža v nevlaganju v 

raziskave in razvoj, nezadostnem in nemotiviranem kadru. 

Zunanje okolje 

Priložnosti  se kažejo v izboljšavi načina trženja ter bolj raznovrstni ponudbi 

obstoječih rešitev ter novih rešitev. Nevarnost na trgu je konkurenca ter  nova 

tehnologija. 

 

3.2. KADROVSKA ANALIZA 

Na osnovi že podanih ugotovitev  o številu in izobrazbi zaposlenih v podjetju lahko 

sklepam, da je podjetje kadrovsko podkapitalizirano. Pomembnost strokovnosti 

kadra se odseva v njegovi produktivnosti19 (tabela 11), saj je produktivnost visoko 

izobraženega kadra gotovo višja. Za ilustracijo podajam naslednjo tabelo: 

 

Tabela 11: Tabela produktivnosti  

zahtevnost dela produktivnost  merjena med najslabšim in 

najboljšim delavcem v skupini (1000 oseb) 

povprečje produktivnosti med najslabšim in 

najboljšim delavcem v skupini (1000 oseb) 

nizka 3x 52  % in več 

srednja 12x 85  % in več 

visoka neomejeno 127  % in več 

 

 

                                                

19 Ta je ključni dejavnik za doseganje uspešnosti poslovanja  podjetja. 
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Primer za visoko produktivnost je lahko Bill Gates, lastnik Microsofta. Peter Drucker 

ugotavlja, da je glavni problem za razvite dežele (sem spada tudi Slovenija),  dvig 

produktivnosti umskega delavca: 

''Glavni izziv v razvitih državah ni več produktivnost fizičnega delavca – 

navsezadnje dandanes brez težav obvladujemo visoko produktivnost fizičnega dela. 

Glavni izziv je/bo dvig produktivnosti umskega delavca. Umski delavci zelo hitro 

postajajo največja skupina delovne sile v vseh razvitih državah.''20 21 

 

3.3. FINANČNA ANALIZA 

3.4. Analiza izkaza uspeha 

Izkaz uspeha (tabela 12)  prikazuje prihodke in odhodke22 ter  poslovni izid kot 

razliko med njimi v tekočem letu. Izkaz uspeha prikazuje poslovno uspešnost 

podjetja znotraj poslovnega leta. 

Predstavljeni podatki izkaza uspeha za podjetje za obdobje 5 let so: 

                                                

20 V ZDA je njihov delež že približno dve tretjine celotne delovne sile. 

21 Peter F. Drucker (2001). Managerski izziv v 21. stoletju. Ljubljana: GV založba. 

22 ''Odhodke in prihodke podjetja lahko razumemo kot denarno ovrednotene vhode in izhode podjetja. 

Razlika med prihodki in odhodki je poslovni rezultat v določenem obdobju'' (Franc Bizjak, Tea Petrin 

(1996). Uspešno vodenje podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, str. 292). 
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Tabela 12: Izkaz poslovnega izida 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2000  2001  2002  2003  2004  

           

A. SKUPNI PRIHODKI 122.554  117.344  104.413  135.979  117.155  

I. POSLOVNI PRIHODKI (KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA) 118.739 100,00 % 113.839 100,00 % 100.965 100,00 % 95.995 100,00 % 108.416 100,00 % 

Od tega Čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala 118.739  113.839  100.965  95.995  108.416  

II. FINANČNI PRIHODKI 1.886 1,59 % 140 0,12 % 373 0,37 % 35.925 37,42 % 7.362 6,79 % 

od tega Finančni prihodki iz deležev  0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 4.651 4,29 % 

III. IZREDNI PRIHODKI 1.929 1,62 % 3.365 2,96 % 3.075 3,05 % 4.060 4,23 % 1.376 1,27 % 

B. SKUPNI ODHODKI 103.222 86,93 % 114.756 100,81 % 103.006 102,02 % 131.378 136,86 % 105.642 97,44 % 

I. POSLOVNI ODHODKI 102.574 86,39 % 106.490 93,54 % 100.813 99,85 % 96.168 100,18 % 104.583 96,46 % 

1. stroški blaga in materiala 7.626 6,42 % 3.315 2,91 % 2.849 2,82 % 3.984 4,15 % 2.891 2,67 % 

2. stroški storitev 53.162 44,77 % 59.193 52,00 % 55.488 54,96 % 70.446 73,39 % 85.333 78,71 % 

3. stroški dela 29.314 24,69 % 35.685 31,35 % 35.793 35,45 % 16.418 17,10 % 13.556 12,50 % 

od tega plače 15.744 13,26 % 26.927 23,65 % 21.692 21,48 % 11.995 12,50 % 10.674 9,85 % 

4. amortizacija in odpisi osnovnih sredstev 8.709 7,33 % 8.297 7,29 % 6.684 6,62 % 5.319 5,54 % 2.803 2,59 % 

5. odpisi obratnih sredstev 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

6. drugi poslovni odhodki 3.763 3,17 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

II. FINANČNI ODHODKI 156 0,13 % 3.026 2,66 % 1.885 1,87 % 668 0,70 % 417 0,38 % 

1. finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 0 0,00 % 3.026 2,66 % 1.885 1,87 % 668 0,70 % 417 0,38 % 

2. prevrednotevalni finančni odhodki 156 0,13 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

III. IZREDNI ODHODKI 492 0,41 % 5.239 4,60 % 308 0,31 % 34.543 35,98 % 642 0,59 % 

C. DOBIČEK OZ. IZGUBA PRED DAVKI (EBT) 19.333 16,28 % 2.588 2,27 % 1.407 1,39 % 4.601 4,79 % 11.512 10,62 % 

D. DAVKI IZ DOBIČKA 3.593 3,03 % 741 0,65 % 373 0,37 % 1.035 1,08 % 1.827 1,69 % 

efektivna stopnja obdavčitve 18,6 % 0,00 % 28,6 % 0,00 % 26,5 % 0,00 % 225,0 % 0,00 % 15,9 % 0,00 % 

E. ČISTI DOBIČEK OZ. IZGUBA (E) 15.739 13,26 % 1.847 1,62 % 1.034 1,02 % 3.566 3,71 % 9.685 8,93 % 
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3.4.1. Analiza izida poslovanja 

V nadaljevanju bomo analizirali izide poslovanja: 

• poslovni izid (EBIT),  

• finančni izid, 

• izredni izid, 

• kosmati izid (EBT). 

 

Poslovni izid (EBIT – Earnings Before Interest and Tax) vsebuje poslovne 

prihodke iz poslovanja23 ter poslovne odhodke24 (tabela 13 in slika 2). V tabeli in 

grafu prikazujemo poslovne prihodke in poslovne odhodke v celoti. 

Tabela 13: Poslovni prihodki, odhodki in EBIT  

 2000  2001  2002  2003  2004  

A. SKUPNI PRIHODKI 122.554  117.344  104.413  135.979  117.155  

I. POSLOVNI PRIHODKI 
(KOSMATI 
 DONOS IZ POSLOVANJA) 

118.739 

100,00 %
 

113.839 

100,00 %
 

100.965 

100,00 %
 

95.995 

100,00 %
 

108.416 

100,00 %
 

I. POSLOVNI ODHODKI 102.574 86,39 %
 

106.490 93,54 %
 

100.813 99,85 %
 

96.168 100,18 %
 

104.583 96,46 %
 

EBIT – POSLOVNI  IZID 16.165 13,61 %
 

7.349 

6,46 %
 

152 

0,15 %
 

–173 –0,18 %
 

3.833 

3,54 %
 

 

                                                

23 Prihodki zajemajo čiste prihodke od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala. 

24 Odhodki vsebujejo stroške ki so bili narejeni za izdeleke. Ti so: stroški blaga in materiala, stroški 
storitev, stroški dela, amortizacija, odpis obratnih sredstev, drugi poslovni odhodki. 
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Poslovni prihodki, odhodki,EBIT (€)
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Slika 2: Poslovni prihodki, odhodki, EBIT (€). 

 

Prihodki od leta 2000 padajo, odhodki pa rastejo. V letu 2003 je rezultat iz 

poslovanja najnižji, in sicer negativen –173 €. Leta 2004 je stanje izboljšano.   

Finančni izid podjetja je razlika med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki 

(tabela 14, slika 3). Finančni prihodki25 in odhodki26, niso neposredno povezani z 

opravljanjem osnovne dejavnosti, povezani so z dolžniškim financiranjem in 

odpisom finančnih naložb.  

Tabela in graf prikazujeta finančne prihodke in finančne odhodke v obravnavanem 

obdobju. 

 

                                                

25 Finančni prihodki zajemajo: prihodke iz obresti in prihodke, ki temeljijo na prejemkih. 

26 Finančni odhodki zajemajo: stroške obresti, dane blagajniške popuste, stroške odpisov dolgoročnih 
in kratkoročnih finančnih naložb, negativne tečajne razlike v razmerah, ko ni domače inflacije, druge 
postavke. 
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Tabela 14: Finančni prihodki, odhodki in finančni izid  

A. SKUPNI 
PRIHODKI 

122.554 

 

117.344 

 

104.413 

 

135.979 

 

117.155 
 

II.FINANČNI 
PRIHODKI 

1.886 1,59 %
 

140 0,12 %
 

373 0,37 %
 

35.925 37,42 %
 

7.362 6,79 %
 

II FINANČNI 
ODHODKI 

156 

0,13 %
 

3.026 

2,66 %
 

1.885 

1,87 %
 

668 
0,70 %

 
417 

0,38 %
 

FINANČNI  
IZID 

1.730 

1,46 %
 

–2.886 –2,54 %
 

–1.512 –1,50 %
 

35.257 36,73 %
 

6.945 

6,41 %
 

 

 

Finančni prihodki,odhodki,finančni izid (€)
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Slika 3: Finančni prihodki, odhodki in finančni izid. 

 

Podjetje ima od leta 2000 do 2003 razmeroma nespodbudne finančne izide. Leta 

2003 so se finančni prihodki ter odhodki povečali. 
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Izredni izid je kategorija, ki prav tako vsebuje prihodke kot odhodke iz izrednega27 

dela poslovanja (tabela 15, slika 4). 

 

Tabela 15:  Izredni prihodki, odhodki, izredni izid (€) 

 2000  2001  2002  2003  2004  

A. SKUPNI 
PRIHODKI 

122.554 

 

117.344 

 

104.413 

 

135.979 

 

117.155 

 

III. 
IZREDNI 
PRIHODKI 

1.929 1,62 %
 

3.365 2,96 %
 

3.075 3,05 %
 

4.060 4,23 %
 

1.376 1,27 %
 

III. 
IZREDNI 
ODHODKI 

492 

0,41 %
 

5.239 

4,60 %
 

308 
0,31 %

 
34.543 35,98 %

 

642 

0,59 %
 

IZREDNI  
IZID  

1.437 

1,21 %
 

–1.874 

–1,65 %
 

2.767 

2,74 %
 

–30.483 –31,75 %
 

734 

0,68 %
 

 

                                                

27 Izredni prihodki so številni. Naj naštejem samo nekatere: presežki v gotovini, presežki v materialu, 

presežki v izdelkih, pozneje ugotovljene terjatve iz minulega obdobja, plačila kazni, penalov, 

zamudnin. Izredni odhodki so nasprotni od prihodkov, vendar še vedno lahko vsebujejo zgoraj 

omenjene postavke z izjemo terjatev. 
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Izredni prihodki, odhodki, izredni izid (€)

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004

III.IZREDNI PRIHODKI 

III.IZREDNI ODHODKI 

izredni izid

 

Slika 4: Izredni prihodki, odhodki in izredni izid.  

Vrednost izrednega izida je do leta 2003 nizka. Ta se spremeni v letu 2004.  

Kosmati izid (EBT28 – Earnings Before Tax) je kategorija, ki nam pove, kakšen 

rezultat29 smo dosegli na koncu poslovnega leta (tabela 16, slika 5). Vsebuje vse 

prihodke, ki so bili ustvarjeni, ter vse  odhodke pred obdavčitvijo.  

Podjetje posluje vsa leta pozitivno. Najboljše poslovanje je bilo leta 2000, nato pa 

trend prihodkov pada do leta 2004, ko se spet dvigne. Odhodki po drugi strani 

naraščajo. 

 

Tabela 16:  Skupni prihodki, odhodki in EBT  

                                                

28 "EBT  je poslovni izid, ki je namenjen za poravnavo davkov iz čistega dobička" (Branko Mayer  

(2004). Kako brati racunovodske izkaze. Ljubljana: Noviforum, str. 76). 

29 EBT ne upošteva stroške lastniškega kapitala. Ti so upoštevani v konceptu EVA (Economic Value 

Addit). ''EVA je dobiček, ki ostane, ko od vloženega kapitala, ki je ustvaril dobiček, odštejemo strošek 

tega kapitala'' (J. M. Sterm, J. S. Shiely, I. Ross (2003). Eva kot izziv. Ljubljana: GV založba, str. 21). 
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 2000  2001  2002  2003  2004  

A. SKUPNI 
PRIHODKI 

122.554 

 

117.344 

 

104.413 

 

135.979 

 

117.155 

 

B. SKUPNI 
ODHODKI 

103.222 

86,93 %
 

114.756 100,81 %
 

103.006 102,02 %
 

131.378 136,86 %
 

105.642 

97,44 %
 

C. 
DOBIČEK 
OZ. 
IZGUBA 
PRED 
DAVKI 
(EBT) 

19.333 

16,28 %
 

2.588 

2,27 %
 

1.407 

1,39 %
 

4.601 

4,79 %
 

11.512 

10,62 %
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Slika 5: Skupni prihodki, odhodki in EBT. 

 

3.4.2. Gospodarnost, proizvodnost sredstev  ter dobičkonosnost prihodkov 

Gospodarnost30 (tabela 17, slika 6) lahko analiziramo na različne načine, vendar je v 

računovodstvu koeficient gospodarnosti največkrat opredeljen kot prihodki/odhodki. 

Podatki za podjetje so: 

 

                                                

30 (Turk – Melavc (1995). Uvod v računovodstvo. Kranj: Moderna organizacija, str. 472). 
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Tabela 17: Gospodarnost poslovanja  

 

Gospodarnost poslovanja %
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Slika 6: Gospodarnost poslovanja. 

Gospodarnost podjetja je slaba. Podjetje je v letu 2004 (ki je eno boljših) na 1€ 

prihodka realiziralo  0,11 centov dobička. 

 

 

 

 2000  2001  2002  2003  2004  

A.SKUPNI 
PRIHODKI 

122.554 

 

117.344 

 

104.413 

 

135.979 

 

117.155 

 

B.SKUPNI 
ODHODKI 

103.222 

86,93 %
 

114.756 

100,81 %
 

103.006 

102,02 %
 

131.378 

136,86 %
 

105.642 

97,44 %
 

GOSPODA
RNOST 
POSLOVA
NJA 

118,73 % 

 

102,26 % 

 

101,37 % 

 

103,50 % 

 

110,90 % 
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Proizvodnost sredstev izračunamo kot koeficient med prihodki in sredstvi (tabela 

18, slika 7). Višji kot je koeficient, boljša je proizvodnost sredstev.  

Tabela 18: Proizvodnost sredstev 

 2000  2001  2002  2003  2004  

A. 
SKUPNI 
PRIHOD
KI 

122.554 100 %
 

117.34
4 

100 %
 

104.413 100 %
 

135.979 100 %
 

117.155 100 %
 

A. 
SREDST
VA 

77.208 

100 %
 

73.140 

100 %
 

73.337 

100 %
 

68.638 

100 %
 

87.189 

100 %
 

PROIZV
ODNOST 
SREDST
EV 

1,6 

 

1,6 

 

1,4 
 

2,0 

 

1,3 

 

 

 

Proizvodnost sredstev

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2000 2001 2002 2003 2004

Proizvodnost sredstev

 

Slika 7: Proizvodnost sredstev. 

Koeficient proizvodnosti sredstev kaže trend upadanja z izjemo leta 2003. V letu 

2004 je njegova vrednost 1,3.  
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Čista dobičkonosnost skupnih prihodkov  je razmerje med čistim dobičkom oz. 

izgubo in skupnimi prihodki (tabela 19, slika 8).  

Tabela 19: Čista dobičkonosnost skupnih prihodkov 

 2000  2001  2002  2003  2004  

E.ČISTI 
DOBIČEK 
OZ.IZGUBA 
(E) 

15.739 

13,26 %
 

1.847 

1,62 %
 

1.034 

1,02 %
 

3.566 

3,71 %
 

9.685 

8,93 %
 

A.SKUPNI 
PRIHODKI 

122.554 

 

117.344 

 

104.413 

 

135.979 

 

117.155 

 

ČISTA 
DOBIČKON
OSNOST 

12,84 % 

 

1,57 % 

 

0,99 % 

 

2,62 % 

 

8,27 % 

 

 

 

Čista dobičkonostnost skupnih prihodkov %

0,00%

2,00%

4,00%
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14,00%
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%

 

Slika 8: Čista dobičkonostnost skupnih prihodkov. 

Čista dobičkonosnost z leti upada. Leta 2004 je spet v rasti in sicer v višini 8,72 %. 
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3.4.3. Čisti dobiček na zaposlenega, povprečni mesečni stroški dela in 

povprečna mesečna plača na zaposlenega 

Čisti dobiček na zaposlenega 

Čisti dobiček (izguba) na zaposlenca prikazuje (tabela 20, slika 9), koliko skupnih 

prihodkov je v podjetju v poslovnem letu odpadlo na zaposlenca. Kosmati dobiček 

na zaposlenca prikazuje, koliko dobička oziroma izgube je pred plačilom davkov v 

podjetju odpadlo na zaposlenca v poslovnem letu. 

Tabela 20: Čisti dobiček (izguba) na zaposlenca  in  kosmati dobiček na zaposlenca  

 2000  2001  2002  2003  2004  

Čisti 
dobiček 
(izguba) na 
zaposlenca  

7.870 6,63 %
 

924 0,81 %
 

517 0,51 %
 

1.783 1,86 %
 

4.843 4,47 %
 

Kosmati 
dobiček na 
zaposlenca  

9.667 8,14 %
 

1.294 1,14 %
 

704 0,70 %
 

2.301 2,40 %
 

5.756 5,31 %
 

 

Čisti dobiček (izguba) na zaposlenca ,kosmati dobiček na zaposlenca (€)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004

Čisti dobiček (izguba) na zaposlenca 

Kosmati dobiček na zaposlenca 

 

Slika 9: Čisti dobiček (izguba) na zaposlenca  in  kosmati dobiček na zaposlenca. 

Čisti dobiček in kosmati dobiček za zaposlenega so z izjemo leta 2000 nizki. 
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Povprečni mesečni stroški dela in povprečna plača na zaposlenega 

Povprečni mesečni stroški dela31  in povprečna plača na zaposlenca  sta prikazana v 

tabeli: 

Tabela 21: Skupni prihodki na zaposlenca, povprečni mesečni stroški dela na zaposlenca in povprečna 

mesečna plača na zaposlenca  

 2000  2001  2002  2003  2004  

Skupni 
prihodki na 
zaposlenca  

61.277 

 

58.672 

 

52.207 

 

67.990 

 

58.578 

 

Poprečni 
mesečni 
stroški dela na 
zaposlenca  

1.221 12,34 %
 

1.487 15,67 %
 

1.491 17,73 %
 

684 

8,55 %
 

565 

6,25 %
 

Poprečni 
mesečna plača 
na zaposlenca  

656 

6,63 %
 

1.122 

11,83 %
 

904 

10,74 %
 

500 

6,25 %
 

445 

4,92 %
 

 

Skupni prihodki na zaposlenca, povprečni mesečni stroški dela na 
zaposlenca, povprečni mesečna plača na zaposlenca

-2.000

8.000

18.000

28.000

38.000

48.000

58.000

68.000

2000 2001 2002 2003 2004

Skupni prihodki na zaposlenca 

Povprečni mesečni stroški dela
na zaposlenca 

Povprečni mesečna plača na
zaposlenca 

 

Slika 10: Skupni prihodki na zaposlenca, povprečni mesečni stroški dela na zaposlenca in  povprečna 

mesečna plača na zaposlenca.  

                                                

31 Med stroške dela na zaposlenca uvrščamo: kosmato plačo zaposlenca, dajatve za socialno in 
pokojninsko zavarovanje, ki jih podjetje dodatno obračunava glede na kosmato plačo, stroške prevoza 
na delo in z dela, regres za prehrano med delom, neobvezno zavarovanje zaposlenca, nagrade, darila 
ter druge ugodnosti. 
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3.5. Analiza bilance stanja 

Predstavljeni podatki bilance stanja32 za podjetje za obdobje 5 let so prikazani v 

tabeli 22. 

 
 

3.5.1. Analiza sredstev  

Stalna sredstva33 

Podjetje ima v bilanci stanja (tabela 23 in slika 11) prikazana naslednja stalna 

sredstva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

32 Bilanca stanja je pregled sredstev in obveznosti do njihovih virov v preučevanem trenutku (Turk – 
Melavc, (1995), Uvod v računovodstvo, Kranj: Moderna organizacija, str 115). Bilanca stanja izraža 
finančno stanje na določeni datum.  

33 "Sredstva, ki jih ima podjetje, stalno spreminjajo svoje pojavne oblike, se preoblikujejo. Osnovna 
sredstva so stvari ter pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem procesu postopoma prenašajo svojo 
vrednost na poslovne učinke in ki se v svojo prvotno obliko vračajo praviloma v obdobju, daljšem od 
leta dni. V osnovna sredstva sodijo neopredmetena osnovna sredstva, opredmetena osnovna sredstva 
ter dolgoročne finančne naložbe" (Turk – Melavc (1995). Uvod v računovodstvo. Kranj: Moderna 
organizacija, str 89).   
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Tabela 22: Stalna sredstva  

BILANCA 
STANJA 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 
 

A. 
SREDSTVA 

77.208 

100,00 %
 

73.140 

100,00 %
 

73.337 

100,00 %
 

68.638 

100,00 %
 

87.189 

100,00 %
 

I. STALNA 
SREDSTVA 

55.738 72,19 %
 

52.130 71,27 %
 

42.464 57,90 %
 

14.931 21,75 %
 

42.704 48,98 %
 

1.Neopredme
tena 
dolgoročna 
sredstva 

0 0,00 %
 

0 0,00 %
 

0 0,00 %
 

0 0,00 %
 

0 0,00 %
 

a.) zgradbe 38.210 49,49 %
 

4.014 54,88 %
 

40.904 55,78 %
 

0 

0,00 %
 

0 

0,00 %
 

b.) oprema 17.528 22,70 %
 

9.548 16,39 %
 

1.560 2,13 %
 

3.887 5,66 %
 

11.300 12,96 %
 

3 Dolgoročne 
finančne 
naložbe 

0 

0,00 %
 

1.219 

1,67 %
 

0 

0,00 %
 

11.044 16,09 %
 

31.404 36,02 %
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Slika 11: Stalna sredstva. 



 32 

Opredmetena dolgoročna sredstva imajo trend padanja (slika 12). Dolgoročne 

finančne naložbe naraščajo leta 2003 in 2004. 

Graf strukture opredmetenih dolgoročnih sredstev je tak: 

 

Opredmetena dologoročna sredstva
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Slika 12: Opredmetena dolgoročna sredsteva. 

 

Podjetje je dezinvestiralo (odprodalo svoje nepremičnine). Pridobljeni denar je 

podjetje investiralo v opremo (prevozna sredstva), večji del pa v dolgoročne finančne 

naložbe. 



333333 

Tabela 23: Bilanca stanja 

 

BILANCA STANJA 2000  2001  2002  2003  2004  

           

A. SREDSTVA 77.208 100,00 % 73.140 100,00 % 73.337 100,00 % 68.638 100,00 % 87.189 100,00 % 

I. STALNA SREDSTVA 55.738 72,19 % 52.130 71,27 % 42.464 57,90 % 14.931 21,75 % 42.704 48,98 % 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

2. Opredmetena dolgoročna sredstva 55.738 72,19 % 50.910 69,61 % 42.464 57,90 % 3.887 5,66 % 11.300 12,96 % 

3. Dolgoročne finančne naložbe 0 0,00 % 1.219 1,67 % 0 0,00 % 11.044 16,09 % 31.404 36,02 % 

II. GIBLJIVA SREDSTVA 21.470 27,81 % 21.011 28,73 % 30.873 42,10 % 53.707 78,25 % 44.485 51,02 % 

a. obratna sredstva (brez AČR) 21.470 27,81 % 19.272 26,35 % 14.553 19,84 % 27.720 40,39 % 25.461 29,20 % 

1. Zaloge 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

2. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

3. Kratkoročne poslovne terjatve 14.349 18,58 % 16.214 22,17 % 12.499 17,04 % 18.776 27,36 % 20.238 23,21 % 

4. Dobroime pri bankah, čeki in gotovina 7.120 9,22 % 3.058 4,18 % 2.054 2,80 % 8.944 13,03 % 5.222 5,99 % 

b. Kratkoročne finančne naložbe 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 25.988 37,86 % 19.025 21,82 % 

c. Aktivne časovne razmejitve (AČR) 0 0,00 % 1.739 2,38 % 16.320 22,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 77.208 100,00 % 73.140 100,00 % 73.337 100,00 % 68.638 100,00 % 87.189 100,00 % 

I. DOLGOROČNI VIRI 53.918 69,83 % 56.615 77,41 % 55.470 75,64 % 57.522 83,80 % 66.484 76,25 % 

a. Kapital 53.918 69,83 % 56.615 77,41 % 55.470 75,64 % 57.522 83,80 % 66.484 76,25 % 

Od tega osnovni kapital 7.092 9,19 % 9.485 12,97 % 9.120 12,44 % 8.872 12,93 % 8.759 10,05 % 

b. Dolgoročne obveznosti 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

1. Dolgoročne rezervacije 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

2. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

II. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 23.290 30,17 % 16.526 22,60 % 17.866 24,36 % 11.116 16,20 % 20.706 23,75 % 

1. Kratkoročne in poslovne obveznosti 18.699 24,22 % 16.526 22,60 % 17.866 24,36 % 6.929 10,09 % 17.569 20,15 % 

2. Pasivne časovne razmejitve (PČR) 4.591 5,95 % 0 0,00 % 0 0,00 % 4.187 6,10 % 3.137 3,60 % 
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Obratna sredstva34  

Podatki (tabela 24, slika 13) za kratkoročne poslovne terjatve, dobro ime pri bankah, 

čeke in gotovino, ter za kratkoročne finančne naložbe, so: 

 

Tabela 24: Kratkoročne poslovne terjatve, dobroime pri bankah (čeki in gotovina) in kratkoročne 

finančne naložbe  

 2000  2001  2002  2003  2004  

A. 
SREDSTVA 

77.208 100,00 %
 

73.140 100,00 %
 

73.337 100,00 %
 

68.638 100,00 %
 

87.189 100,00 %
 

3.Kratkoroč
ne poslovne 
terjatve 

14.349 18,58 %
 

16.214 22,17 %
 

12.499 17,04 %
 

18.776 27,36 %
 

20.238 23,21 %
 

4.Dobroime 
pri bankah, 
čeki in 
gotovina 

7.120 

9,22 %
 

3.058 

4,18 %
 

2.054 

2,80 %
 

8.944 

13,03 %
 

5.222 

5,99 %
 

b.Kratkoroč
ne finančne 
naložbe 

0 

0,00 %
 

0 

0,00 %
 

0 

0,00 %
 

25.988 

37,86 %
 

19.025 

21,82 %
 

 

                                                

34  ''Kot obratna sredstva razumemo stvari, pravice, denar, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem 

sistemu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno obliko vračajo praviloma v 

obdobju, krajšem od leta dni. Med obratna sredstva spadajo: material v širšem smislu, drobni inventar 

v širšem smislu, nedokončana proizvodnja, dokončani proizvodi ter trgovsko blago.'' (Turk – Melavc 

(1995). Uvod v računovodstvo. Kranj: Moderna organizacija, str. 95) 
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Kratkoročne poslovne terjatve, dobro ime pri bankah, čeki in gotovina, 
kratkoročne finančne naložbe 
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Slika 13: Kratkoročne poslovne terjatve, dobroimetje pri bankah (čeki in gotovina) in kratkoročne 

finančne naložbe. 

Kratkoročne poslovne terjatve z leti rastejo. Verjetnost je, da dolžniki ne plačujejo 

redno oz. da se denar ne terja. Gotovina variira, vendar je vedno na razpolago. 

Kratkoročne finančne naložbe kot kategorija se pojavijo v letu 2003; lahko si 

razlagamo, da gre za kratkoročno posojilo ali naložbo, krajšo od enega leta. 

3.5.2. Analiza obveznosti do virov sredstev  

Med obveznosti do virov sredstev35 sodijo kapital, dolgoročne obveznosti ter 

kratkoročne obveznosti. Podjetje dolgoročnih obveznosti nima (tabela 25, slika 14).  

                                                

35 ''Medtem ko nam sredstva dajejo odgovor na vprašanje 'kaj', nam viri sredstva dajejo odgovor 'od 

kod'. Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki so poslovnemu sistemu s svojimi naložbami ali z 

dobavami omogočile sredstva'' (Turk – Melavc (1995). Uvod v računovodstvo. Kranj: Moderna 

organizacija, str. 95). 
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Tabela 25: Kapital in kratkoročne poslovne obveznosti 

 2000  2001  2002  2003  2004  

A. SREDSTVA 77.208 

100,00 %
 

73.140 

100,00 %
 

73.337 

100,00 %
 

68.638 

100,00 %
 

87.189 

100,00 %
 

I.DOLGOROČ
NI VIRI 

53.918 

69,83 %
 

56.615 

77,41 %
 

55.470 

75,64 %
 

57.522 
83,80 %

 
66.484 

76,25 %
 

a.Kapital 53.918 69,83 %
 

56.615 77,41 %
 

55.470 75,64 %
 

57.522 83,80 %
 

66.484 76,25 %
 

II.KRATKORO
ČNE 
OBVEZNOSTI 

23.290 30,17 %
 

16.526 22,60 %
 

17.866 24,36 %
 

11.116 16,20 %
 

20.706 23,75 %
 

1.Kratkoročne 
in poslovne 
obveznosti 

18.699 24,22 %
 

16.526 22,60 %
 

17.866 24,36 %
 

6.929 10,09 %
 

17.569 20,15 %
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Slika 14: Kapital in kratkoročne poslovne obveznosti.  
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Kapital se je v obravnavanem obdobju povečal za 23 %. Kratkoročne poslovne 

obveznosti so se znižale za 11 %. Podjetje svojo aktivnost financira pretežno iz  

lastnih virov. 
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4. UGOTOVITVE 

Ugotovitve podajam  po posameznih ciljih  in namenu naloge. 

Zastavljeno ciljno vprašanje: ugotoviti, ali je obstoječi izdelek UP (programska 

rešitev za upravljanje proizvodnje) tržno konkurenčen in kot tak ustvarja maksimalno 

količino prihodkov. 

V tržni analizi je ugotovljeno, da je izdelek UP v svojem segmentu konkurenčen 

izdelek. Stranke ga pozitivno ocenjujejo;   80 % kupcev je zadovoljno z razmerjem 

cena – kvaliteta. Zadovoljstvo s poprodajno aktivnostjo izraža 75 % strank. Pohvala 

gre  hitri odzivnosti zaposlenih – kljub nezadostnosti tehnični opremi (npr. ni faksa, 

protivirusna zaščita je manj kvalitetna itd). Ocena je, da je  izdelek neustrezno in 

nezadostno  ponujen  na trgu in da so poprodajne aktivnosti relativno zadovoljive. 

Prihodki iz naslova prodaje stagnirajo. 

Ker se izdelek sistematično ne trži (na tem področju ni zaposlenega delavca), je 

možno sklepati, da je še dovolj možnosti za izboljšanje prodaje. 

Zastavljeno ciljno vprašanje: ugotoviti, ali je podjetje poslovalo uspešno skozi 

obravnavano obdobje. 

V obravnavanem obdobju je  podjetje  poslovalo uspešno. Dobiček iz poslovanja 

(EBIT) raste od leta 2003. Finančni prihodki so visoki od leta 2002 do 2004. 

Dobiček pred obdavčitvijo je pozitiven. Čisti dobiček se od leta 2002  izboljšuje. 

Tudi kazalnik gospodarnosti kaže izboljšanje od leta 2001 naprej. Razlog za to 

izboljšanje (ob upoštevanju, da so prihodki nekaj let v stagnaciji) je v upadanju 

stroškov dela od leta 2001. Stroški dela predstavljajo 35 % višine stroškov dela leta 

2001. Povprečne plače so v enakem obdobju padle za 60 % in predstavljajo 40 % 

vrednosti v primerjavi z letom 2001.  

Zastavljeno ciljno vprašanje: ugotoviti, ali je podjetje vlagalo v svoje poslovanje. 

Podjetje  je vlagalo v dolgoročne finančne naložbe in zelo malo v opremo ter nič v 

novi kader. Predpostavljam, da je vodstvo podjetja ugotovilo, da je bolj 
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dobičkonosen donos iz dolgoročne naložbe kot iz predmeta poslovanja. To  bi lahko 

razumeli kot izgubo zaupanja  v donosnost lastnega izdelka. 

Zastavljeno vprašanje naloge: ugotoviti vpliv vlaganja v kadre in opremo na 

uspešnost poslovanja in premoženjsko stanje podjetja. 

Splošna  ugotovitev je, da ni bilo pomembnejših vlaganj v kadre in opremo. Rezultat 

poslovanja je generiran iz obstoječih kadrovskih potencialov in obstoječe opreme. V 

finančni analizi sem ugotovil, da se stroški dela /stroški plač močno zmanjšujejo. 

Zmanjšanje plač je kratkoročni vir za izboljšan rezultat. Dolgoročno pa ima 

zmanjševanje plač za posledico padec produktivnosti in kvalitete dela. Iz vidika 

zaposlenih je to razumljeno kot slabšanje njihovega socialnega položaja, kar deluje  

destimulativno. Frekvenca poprodajnih aktivnosti narašča. Menedžment z vlaganjem 

v kratkoročne finančne naložbe vidi večjo donosnost izven področja   poslovanja  kot 

v  predmetu poslovanja samega. 

Premoženjsko stanje raste v povprečju 1 % na leto, kar je zanemarljivo. Leta 2000 je 

lastniški kapital v strukturi virov  imel  70 odstotni delež , v letu 2004 pa 76 odstotni, 

kar predstavlja izboljšanje.  

Na splošno lahko zaključim, da nevlaganje v kadre in opremo deluje zaviralno. To je 

razvidno iz stagnacije podjetja, nizke uspešnosti poslovanja in skromne rasti 

premoženja. 
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5. PREDLOGI 

Predlogi  za izboljšanje: 

• izboljšanje kadrovske strukture in opreme, 

• predlogi za izboljšanje uspešnosti poslovanja 

Predlog za izboljšanje kadrovske strukture in opreme 

Trženje 

Podjetje ima izdelek, ki ima potenciale ob predpostavki profesionalnega trženja. 

Predlagam, da se pri oblikovanju cene in upoštevanju dejavnikov cenovne 

občutljivosti oblikuje cenovna ponudba izdelka kot sledi (slika 15): 

 

Slika 15: Dejavniki cenovne občutljivosti. 

Za uresničitev tega cilja predlagam, da podjetje zaposli36 ali angažira zunanjega 

sodelavca za trženje.  

                                                

36 Ker so notranji finančni potenciali podjetja skromni, bi bilo potrebno: a) kratkoročne naložbe 

preoblikovati v denarna sredstva kot potencial za financiranje nove kadrovske strukture in R in R,   b) 

najeti kratkoročni kredit za vlaganje v nove kadrovske strukture in R in R 
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Operativno delo s strankami 

Pri operativnem delu s strankami (poprodajne aktivnosti) je predvsem potrebna dobra 

infrastruktura (sodobna oprema za komuniciranje + sodobna programska oprema za 

zajemanje potreb strank CRM – customer relation management).  Izobraževanje je 

ključnega pomena, tako  strokovno, kot tudi za pridobivanje veščin komunikacije. 

Menedžerskega znanja prav tako. 

Raziskave in razvoj 

Razvojni kadri so v današnjem času aksiom za obstoj podjetja. Če ni inovacij oz. 

stalnih izboljšav, tudi ni daljšega življenjskega cikla izdelka. Posebej je to vidno na 

področju informatike, ki se spreminja zelo hitro. Predlagamo, da podjetje angažira 

sodelavca (lahko tudi zunanjega), ki bi nenehno pokrival to področje. Razvijanje 

dodatnih modulov, vezanih na obstoječi programski paket bi vsekakor pozitivno 

vplivalo na  življenjsko dobo izdelka. 

Predlogi za izboljšanje uspešnosti poslovanja 

Uspešnost poslovanja sloni na konceptu postavljene poslovne politike 

(opredeljevanju ciljev podjetja), strateškem načrtu, ter strukturi zaposlenih. Poslovne 

cilje predlaga lastnik.37 Menedžment  pa mora zastavljene cilje uresničiti ob 

upoštevanju celotnih resursov. Za to pa potrebuje strateški načrt. Pradlagam, da 

podjetje začne uporabljati orodje za strateško načrtovanje. Ena od možnih izbir je 

tudi model uravnoteženega sistema kazalnikov.38 Na osnovi modela bi si podjetje 

zastavilo cilj, kazalnike, ciljne vrednosti ter pobude (slika 16), kot je prikazano: 

                                                

37 Ti so ponavadi ambiciozni 

38 Rober S. Kaplan, David P. Norton  (2000), Uravnoteženi sistem kazalnikov, Ljubljana: 

Gospodarski vestnik, str. 162–165. 
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Slika 16: Uravnoteženi sistem kazalnikov. 

 

V nadaljevanju  predlagam naslednji sistem kazalnikov za podjetje: 

Finančni vidik (tabela 26): 

Tabela 26: Finančni vidik 

splošni cilji kazalniki ciljna vrednost pobuda 

povečanje dobičkonosnoti. ROE 11 %   

povečanje prihodkov od 
prodaje. 

predhodno leto / letošnje 
leto. 

20.000 €  

povečanje donostnost in 
prodaje programske opreme.  

vrednost prodaje programske 
opreme / vsi stroški, vezani 
na programsko opremo 

na osnovi tekočega 
leta. 

podjetje nima oblikovanih 
stroškovnih nosilcev. Zato 
predlagamo, da to uredi, drugače 
tega kazalnika ni možno uporabiti. 

povečanje donosnosti in 
prodaje storitve. 

vrednost prodaje storitve / 
vsi stroški vezani na storitev. 

na osnovi tekočega 
leta. 

podjetje nima oblikovanih 
stroškovnih nosilcev. Zato 
predlagamo, da to uredi, drugače 
tega kazalnika ni možno uporabiti. 
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Vidik poslovanja s strankami (tabela 27): 

Tabela 27: Vidik poslovanja s strankami 

splošni cilji kazalniki ciljna vrednost pobuda 

povečati tržni delež na 
ciljnem tržišču. 

odstotek od celotne prodaje 
na trgu. 

letno povečanje tržnega 
deleža v celotni tržni 
strukturi. 

podjetje mora narediti 
podrobno tržno analizo 
konkurence in njihovih 
tržnih deležev. 

povečanje donosnosti 
prodaje posamezne storitve 
in izdelka. 

vrednost storitve (izdelka) 
tekočega leta / vrednost 
storitve(izdelka) 
predhodnega leta. 

mehak cilj, merjen prek 
donosnosti prodaje. 

zagotoviti večjo dodano 
vrednost za kupca (po 
možnosti ob enakem 
strošku). 

izboljšati hitrost dobave 
storitev (izdelek). 

število pritožb strank.  0  

zmanjšanje reklamacij. število reklamacij tekočega 
leta / število reklamacij 
predhodnega leta. 

0  

identifikacija zahtev kupca, 
po novih izdelkih in 
storitvah. 

število predlogov za razvoj 
novih izdelkov in storitev 
tekočega leta / Število 
predlogov za razvoj novih 
izdelkov in storitev 
predhodnega leta. 

letno povečanje števila. narediti evidenco za 
identifikacijo novih želja 
kupcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Notranji vidik (tabela 28):  

Tabela 28: Notranji vidik 

splošni cilji kazalniki ciljna vrednost pobuda 

povečanje udeležbe novih 
izdelkov  in storitev v 
prodaji. 

vrednost prodaje novih 
izdelkov in storitev 
tekočega leta / vrednost 
prodaje novih izdelkov in 
storitev predhodnega leta. 

letno povečanje števila. nastavitev projektnega 
načina dela. 

skrajšanje časa izdelave 
izdelkov in posredovanje 
storitev. 

donosnost  prodaje.  ciljna vrednost se nanaša na 
donosnosti prodaje. 

programske rešitve izdelati 
na višji ravni pokrivanja 
zahtev kupca, tako da ni 
potrebno dodatno kodiranje 
pri večkratni prodaji. 

uvedba rednih sestankov število sestankov tekočega 
leta / število sestankov 
prejšnjega leta. 

letno povečanje števila. skrb, da sestanki niso sami 
sebi namen. Vodenje in 
usmerjanje mora biti skrbno 
načrtovano. 

 

 

Vidik učenja in rasti (tabela 29): 

Tabela 29: Vidik učenja in rasti 

splošni cilji kazalniki ciljna vrednost pobuda 

povečati zadovoljstvo 
zaposlenih. 

dodana vrednost na 
zaposlenega. 

33.000 € (v letu 2004 je bila 
ta 10.098 € ) 

 

povečati število inovacij in 
koristnih predlogov. 

število inovacij in koristnih 
predlogov tekočega leta / 
število inovacij in koristnih 
predlogov predhodnega leta. 

letno povečanje števila. narediti evidenco za 
inovacije in koristne 
predloge. 

povečati število ur 
izobraževanja za 
posameznika. 

število ur izobraževanja za 
zaposlenega tekočega leta / 
število ur izobraževanja za 
zaposlenega predhodnega 
leta. 

letno povečanje števila ur za 
izobraževanje. 

narediti načrt in evidenco za 
izobraževalni ciklus. 

izboljšati informiranje 
zaposlenih. 

 ni pritožb zaposlenih o 
pomanjkanju poslovnih 
informacij. 

dostopne notranje 
informacije. 
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Za navedeni model lahko rečemo, da uporablja integralne meritve. Na njihovi osnovi 

izvajamo, zasledujemo in prilagajamo poslovne strategije. Finančni kazalci pritiskajo 

menagerja, da vključi kupčeve želje/stališča v delovanje in organizacijo podjetja. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov omogoča videti celoto finančnih (merljivih) in 

nefinančnih (nemerljivih) posledic za upravljanje/usmerjanje dolgoročnega 

finančnega uspeha. Tako ta sistem daje odgovor na vprašanja: 

• kaj je pomembno za lastnika (delničarje), 

• kakšna so kupčeva dojemanja/pričakovanja, 

• kateri notranji procesi dodajajo vrednost in 

• ali je podjetje inovativno in pripravljeno za prihodnost. 

Treba je omeniti, da je znotraj tega sistema izvršilni direktor relativno razdvojen v 

usmeritvah med finančnimi meritvami in marketinško asistenco. Kar pa zadeva 

zaposelne, velja ugotovitev, da v primeru, ko je položaj zaposlenega v organizacijski 

shemi nižji, obstaja večja verjetnost, da posameznik ne bo uporabljal finančnega 

vrednotenja. 

Ne glede na to predlagam, da podjetje izgradi predlagani uravnoteženi sistem 

kazalnikov in na ta način zasleduje rast in razvoj podjetja oz. sprejema alternativne 

strategije za doseganje zastavljenega cilja. 
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