
 

 

P
E

T
E

R
 F

R
IE

D
L 

2
00

8 
D

O
K

T
O

R
S

K
A

 D
IS

E
R

T
A

C
IJ

A 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

MODEL IZBIRE METOD EVOLUCIJSKEGA 
NAČINA SPREMINJANJA ORGANIZACIJ: 

PRIMER GRADBENE PANOGE  

PETER FRIEDL 

KOPER, 2008 

DOKTORSKA DISERTACIJA 





 

 

 

Koper, 2008 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

MODEL IZBIRE METOD EVOLUCIJSKEGA 
NAČINA SPREMINJANJA ORGANIZACIJ: 

PRIMER GRADBENE PANOGE  

Peter Friedl 

Doktorska disertacija 

Mentor: izr. prof. dr. Roberto Biloslavo 





III  

POVZETEK 

Doktorska disertacija na nov in originalen način obravnava kompleksno področje 

proučevanja vpliva dejavnikov izbire raznovrstnih metod evolucijskega spreminjanja. 

Znanstvenih in strokovnih raziskav, ki bi vršnemu managementu v konkretnih 

okoliščinah iz množice metod spreminjanja omogočile optimalen izbor, v svetovnem 

merilu ni veliko, medtem ko je to področje v slovenskih razmerah praktično še 

neraziskano. Bistveni znanstveni prispevek doktorske disertacije predstavlja originalen 

model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij, ki medsebojno 

povezuje dejavnike izbire metod spreminjanja, pomanjkljivosti pri njihovem uvajanju 

ter nezaželene posledice spreminjanja. Raziskava je bila izvedena med majhnimi, 

srednje velikimi in velikimi podjetji v slovenski gradbeni panogi. 

Ključne besede: management spreminjanja podjetij, strateški management, gradbena 

panoga, dejavniki izbire metod spreminjanja, finančna uspešnost poslovanja.  

SUMMARY 

Doctoral dissertation discusses the complex field of research of factors which influence 

the choice of diverse methods of evolution changing in a new and original manner. 

Scientific and technical researches, which would enable top management the optimal 

selection in concrete circumstances from the abundance of changing methods, are rare 

on the world scale, while this field is practically unexplored in the Slovenian sphere. 

The essential scientific contribution of the doctoral dissertation is the original model of 

choice of evolutional manner of organisation changing which interconnects change 

method selection factors, discrepancies at their implication and undesired consequences 

of changing. The research was carried out among small, medium-sized enterprises and 

large companies in the Slovenian construction sector.  

Key words: change-process management, strategic management, civil engineering 

industry, change method selection factors, financial effectiveness. 
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1 

1 UVOD 

Intenzivne spremembe v zunanjem okolju podjetja, ki so posledica globalizacije, 

razvoja novih tehnologij in stopnjevanja tržne konkurence, zahtevajo nove načine 

odzivanja podjetja na izzive iz njegovega okolja.  Za izboljšanje učinkovitosti delovanja 

podjetja ter povečanje poslovne uspešnosti management uvaja spremembe. 

Spreminjanje podjetja lahko izhaja iz spontanih, intuitivnih managerskih ukrepov, kar je 

mogoče v enostavnih in preglednih podjetjih ter stabilnih zunanjih okoljih (Češnovar 

2003, 1). V kompleksnejših zunanjih in notranjih okoljih podjetja pa je primernejši 

zavesten, načrtovan in formaliziran proces spreminjanja, ki temelji na dokumentiranih 

pravilih v obliki popisa procesov, struktur in sistemov, kar lahko poimenujemo tudi 

metoda ali »pristop k spreminjanju«1. Posamezni pristopi za izboljševanje uspešnosti 

podjetja so namreč primerni za odzivanje na različne vplive iz zunanjega okolja in 

vsebujejo temu ustrezno drugačne koncepte odzivanja podjetja.  

Svetovna znanstvena in strokovna literatura navaja tudi do 65 različnih pristopov k 

spreminjanju (Rigby 2001, 1–3). Po raziskavah svetovalne hiše Bain & Company 

(Rigby 2001, 3–11), ki je leta 2000 zajela 451 svetovnih podjetij v Severni in Južni 

Ameriki, Evropi in Aziji, so proučevana podjetja uporabljala povprečno 10 različnih 

metod spreminjanja. Iz literature (Nohria in Berkley 1996; Rigby 2001) s področja 

uporabe različnih metod spreminjanja podjetij je razvidno, da na izbor optimalne 

metode vplivajo številni in različni dejavniki, povezani z zunanjim in notranjim okoljem 

podjetja. Žal je zelo malo znanstvenih raziskav, ki bi vršnem managementu svetovale, 

katera metoda je v danih okoliščinah najprimernejša, kakšni so lahko pozitivni in 

negativni učinki posamezne metode, katere se dopolnjujejo in katere izključujejo, katera 

so potrebna izhodiščna znanja ter nenazadnje, kakšna je primernost posamezne metode 

v odvisnosti od obstoječe kulture notranjega in zunanjega okolja podjetja (Češnovar 

2003, 1). Pravilen izbor metode spreminjanja omogoča izboljšanje značilnosti in 

posledično večjo poslovno uspešnost podjetja, medtem ko napačen izbor lahko povzroči 

prekomerno porabo sredstev, zmanjšanje finančne uspešnosti poslovanja, poslabšanje 

delovne klime in v skrajnem primeru tudi propad podjetja. Ob pomanjkanju podatkov, 

ki vršnemu managementu v danih okoliščinah omogočajo zanesljivejši izbor, nekritični 

izbor metode spreminjanja predstavlja potencialno nevarnost za podjetje. Poplava 

številnih metod spreminjanja, ki jih različni guruji managementa, svetovalne hiše in 

prodajalci informacijske tehnologije zaradi povečevanja svojega zaslužka priporočajo za 

rešitev skoraj vseh problemov podjetja, pri vršnem managementu vzbujajo nerealna 

pričakovanja.  

                                                 
1 Pristopi k spreminjanju so torej metode za spreminjanje podjetij, kar je zahtevna in 

tvegana naloga, saj obsega obvladovanje mnogo med seboj soodvisnih dejavnikov. 
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V praksi so metode, ki managementu obljubljajo doseganje želene prihodnosti z 

manj napora in v krajšem času, bolje sprejete od tistih, ki terjajo več napora in več časa. 

Zgodovinski okvir je zahvaljujuč relativni stabilnosti okolja spodbujal uporabo metod, 

ki so temeljile na prepričanju, da lahko inteligentni in usposobljeni managerji, 

uporabljajoč svoje analitske sposobnosti, podrobno spoznajo realnost, predvidijo njene 

spremembe in oblikujejo primerno strategijo (Invernizzi 2004, 87). Za vršni 

management je torej nadvse pomembno, da pozna temeljne zakonitosti uporabe metod 

spreminjanja, kar mu omogoča ločitev uporabnih metod za svoje podjetje od modnih 

novosti, s čimer se lažje izogne uporabi neustreznih metod. Tezo potrjujejo ugotovitve 

raziskave Harvard Business School (Nohria in Berkley 1996, 216–217) o uporabi 

pristopov k spreminjanju med 100 ameriškimi podjetji, kjer je bilo z doseženimi učinki 

nezadovoljnih kar 75 % anketiranih. Vzrok temu so šablonska uporaba pristopov k 

spreminjanju, nekritični izbor metod spreminjanja ter pomanjkanje kreativne 

prilagoditve pristopa h konkretnim okoliščinam. 

Po Mintzbergu (1996, 67) je vršni management v vedno hitreje spreminjajočem se 

okolju dovzeten za najnovejša spoznanja iz teorije managementa in izbira le tiste 

metode spreminjanja, ki ponujajo hitre in enostavne rešitve problemov. Kar 72 % 

anketiranih vršnih managerjev v raziskavi svetovalne hiše Bain & Company (Rigby 

2001, 3–11) meni, da je za poslovni uspeh treba uporabljati le najnovejše metode 

spreminjanja. V isti raziskavi kar 81 % managerjev trdi, da pristopi obljubljajo precej 

več, kot je bil dejanski učinek njihove uporabe (Rigby 2001a, 3). Pri njihovi uporabi se 

je treba zavedati, da jih je večina pretežno usmerjena v izboljševanje operativne 

učinkovitosti2 podjetja in zanemarja strateško pozicioniranje3. Medtem, ko je pri 

operativnem planiranju (Pučko 2003) bolj poudarjena učinkovitost dela (delati stvari 

pravilno), je za strateško upravljanje in poslovodenje pomembna celovita uspešnost 

(delati prave stvari). Široka, nesistematična in neselektivna uporaba pristopov vodi v 

neupravičeno trošenje sredstev, s čimer se zmanjšujejo možnosti za doseganje trajnejše 

konkurenčne prednosti (Porter 1998, 74).  

Preobremenjenost vršnega managementa z obilico informacij in raznovrstnimi 

vsakodnevnimi dogodki negativno vpliva na sposobnost optimalnega odločanja pri 

izboru metod spreminjanja. Slovenski manager ima v primerjavi z managementom 

razvitejših gospodarstev še slabše izhodišče za optimalen izbor, ker so metode 

spreminjanja večinoma prevzete iz drugih in drugačnih okolij.  

                                                 
2 Operativna učinkovitost pomeni učinkovitejše izvajanje sorodnih aktivnosti kot jih izvaja 

konkurenca. Ta se odraža v boljši kakovosti, hitrejšem razvoju novih izdelkov in večji 
produktivnosti.  

3 Strateško pozicioniranje pomeni oblikovanje temeljnih zmožnosti podjetja z izvajanjem 
aktivnosti, ki jih konkurenca ne izvaja, ali izvajanje sorodnih aktivnosti na drug način, kar 
omogoča oblikovanje inovacijske vrednosti za kupca, ki jo konkurenti težko posnemajo. 
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Tudi znotraj gradbene panoge je treba upoštevati določene omejitvene dejavnike 

glede optimalnega izbora metod spreminjanja. Slovensko gradbeništvo je moralo v 

preteklem obdobju svoje poslovanje prilagoditi svetovnim razmeram, hkrati pa prerasti 

posledice tranzicije. Poleg splošnih ugotovitev o upoštevanju določenih omejitvenih 

dejavnikov pri izboru ustrezne metode spreminjanja, bi bilo treba za uspešnost 

poslovanja v slovenskem gradbeništvu upoštevati tudi nekatere druge pomembne 

notranje in zunanje dejavnike, kot so:  

– odločanje vršnega managementa pogosto temelji na intuiciji ali parcialni 

uporabi posameznih metod spreminjanja podjetij; 

– nezanesljiva panožna konjunktura na domačem in tujih ciljnih trgih narekuje 

bolj poglobljeno spremljanje gibanj in fleksibilnejše odzivanje; 

– večja raven zadovoljevanja potreb specifičnih ciljnih segmentov zahteva 

specializacijo, delitev dela (kooperacije) in povezovanje (skupni nastopi). 

Koncentracija podjetij v slovenski gradbeni panogi je izredno visoka, saj je večina 

poslovanja (zaposlitev, realizacija, bruto dodana vrednost itd.) osredotočena le na 

majhno število velikih podjetij.  

Navedeni razlogi in dejstvo, da so dejavniki izbire metod spreminjanja in njihov 

vpliv na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni 

panogi praktično še neraziskani, nakazuje, da obstajajo razlogi za preučitev teme v 

doktorski disertaciji. 

1.1 Predstavitev problema 

Raziskovalni problem, ki ga obravnavam v doktorski disertaciji, je proučiti vpliv 

dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja 

organizacij v gradbeni panogi. 

Temeljite spremembe zunanjega okolja, s katerimi so se soočila slovenska gradbena 

podjetja po letu 1991 (izguba nekdanjih jugoslovanskih trgov, soočenje z novimi kupci 

na drugih trgih, spremenjene zahteve kupcev doma, vstop globalnih konkurentov na 

slovenski trg, prilagajanje poslovanja zahtevam Evropske unije itd.), so podjetjem 

narekovale notranje prilagajanje v smislu tržne konkurenčnosti. Ker je bilo prilagajanje 

novim pogojem poslovanja zaradi različnih vzrokov prepočasno in premalo intenzivno, 

je več slovenskih podjetij na področju gradbeništva zašlo v težave, ki se kažejo kot 

občasne motnje v tekočem poslovanju ali celo v stečajih.  

Čeprav je od slovenske osamosvojitve minilo že več kot poldrugo desetletje, delež 

gradbenih podjetij v stečajnem postopku in podjetij, ki so v zaključnem računu izkazala 

izgubo, še vedno narašča. Povprečna zamuda pri plačevanju računov v podjetjih se ni 

izboljšala in je še vedno na ravni od 25 do 30 dni, delež zamujenih računov pa ostaja 

med 50 in 60 odstotki.  
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Po povprečnem dnevnem znesku neporavnanih obveznosti (Ramovš, Žemva in 

Gržinič 2006, 19) se gradbeništvo med vsemi dejavnostmi nahaja na četrtem mestu, za 

predelovalnimi dejavnostmi, v katerih se nahaja tudi industrija gradbenega materiala 

(IGM). Tako gradbeništvo kot IGM sta prepuščena tržnim zakonitostim. Zato morajo 

podjetja upoštevati razmere na trgu, se jim prilagajati ter v svoje razvojne strategije 

vnašati elemente učinkovitega poslovanja, ki so za zaposlene marsikdaj tudi neprijetni. 

Tista podjetja, ki so se tem razmeram prilagajala prepočasi, so se znašla v težavah ali pa 

preprosto ne obstajajo več.   

Opaziti je tudi lastninsko preoblikovanje podjetij in določeno kapitalsko 

koncentracijo, katere cilj je ohranjanje zdravih jeder in več medsebojnega sodelovanja, 

pa tudi prevzemanja ali priključevanja podjetij, ki so se znašla v težavah, k uspešnim 

podjetjem, ki so uspela dane priložnosti optimalno izkoristiti. Glede na to, da slovenska 

podjetja predvidoma dajejo poseben poudarek implementiranju strateških povezovanj in 

strategijam rasti, kot so razvoj trga, produktno tržna diverzifikacija in konglomeratna 

diverzifikacija (Buble idr. 2003, 99), je tudi za gradbena podjetja pričakovati, da svoje 

strategije iščejo v teh okvirih. 

Šele v letu 1998 je gradbeništvo, tudi po zaslugi razcveta avtocestnega programa, 

prvič po daljšem obdobju poslovalo s čistim dobičkom. Še vedno pa lahko govorimo o 

ne dovolj prijaznem poslovnem okolju, odsotnosti mehanizmov financiranja majhnih 

podjetij ter finančni nedisciplini, ki običajno prizadane zlasti manjša podjetja in 

podizvajalce. Poleg hude konkurence sodijo med omejitvene dejavnike v gradbeništvu 

še kronični primanjkljaj delovne sile, kot tudi visoki stroški materiala in dela (davki, 

prispevki itd.). Slednji naj bi bili s predvidenimi reformami sicer znižani. Ne glede na 

vse težave in probleme, s katerimi se je gradbeništvo soočalo med letom 2005, je 

večinoma doseglo boljše rezultate kot leta 2004 (Ramovš, Žemva in Gržinič 2006, 4). 

Kljub temu je treba opozoriti na še vedno prisotne probleme, ki so bolj ali manj znani: 

veliko povečanje cen betonskemu železu in barvnim kovinam na svetovnem trgu, ki jih 

morajo kriti predvsem izvajalci gradbenih del, povečanje cen nafte, velika konkurenca 

med gradbeniki, zaradi česar nekateri sprejemajo posle pod mejo rentabilnosti, ter 

težave z nelikvidnostjo in pomanjkanjem delavcev.  

V strategiji razvoja slovenskega gradbeništva so identificirane naslednje ključne 

slabosti panoge:  

– prenizka produktivnost in premajhna ustvarjena bruto dodana vrednost, ki je 

posledica neučinkovitega zniževanja stroškov tekočega poslovanja;  

– slaba kvalifikacijska struktura zaposlenih, ki se odraža v nizki izobrazbeni 

ravni, kar se kaže kot pomanjkanje kadrov na strokovnih področjih (gradbeni 

tehniki) in na ravni managementa (razvojniki, tehnologi, tržniki); 
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– nepoznavanje tujih trgov in doseganje srednjih cenovnih razredov zaradi nizke 

stopnje uporabe zunanjega znanja (raziskave in razvoj, oblikovanje, 

izobraževanje, svetovanje itd.) in promocijskih aktivnosti;  

– neustrezno zagotavljanje kakovosti vhodnih materialov (vprašljiva uporaba 

celovitega obvladovanja kakovosti) in draga nabava vhodnih komponent. 

Vse navedeno nakazuje, da v slovenskem gradbeništvu obstaja velika verjetnost ene 

od oblik podjetniških kriz. Krizo pri tem razumemo kot oviro, ki preprečuje učinkovito 

poslovanje ali celo ogrozi obstoj podjetja. Povzroči lahko tudi gospodarsko škodo in s 

tem izgubo delovnih mest. Dolgoročno pozitivno poslovanje je mogoče uspešno rešiti in 

zagotoviti le v četrtini primerov, ko je kriza v podjetju že nastopila (Slatter 1984, 19). 

Zato je krize smiselno preprečiti, še preden postanejo neobvladljive, k čemur lahko 

izdatno pripomore uporaba ustreznih metod spreminjanja podjetij.  

Težave pri poslovanju slovenskih gradbenih podjetij narekujejo spreminjanje 

obstoječega poslovanja, za kar lahko uporabimo različne metode spreminjanja. 

Spremembe v zunanjem okolju so tako zelo različne, da za notranje prilagajanje 

univerzalni pristopi k spreminjanju ne obstajajo (Strebel 1992, VIII). Za spreminjanje 

oziroma izboljševanje uspešnosti poslovanja niso primerne vse metode za vsa podjetja 

niti za ista podjetja v vseh časovnih obdobjih. S časom se spreminjajo vplivi tako v 

zunanjem kot tudi v notranjem okolju podjetja. Podjetja se nahajajo v različnih panogah, 

z različnimi zakonitostmi in v različnih fazah razvoja trga. Vršni management premore 

različna znanja in izkušnje. Za izvajanje politike podjetja naj bi management imel na 

razpolago tudi do 65 pristopov k spreminjanju (Rigby 2001, 1–3). Ob tem je velik 

pritisk na nastajanje novih pristopov, saj naj bi po Grintu (1997, 33) v zadnjih 

štiridesetih letih vsako leto nastal vsaj en nov pristop k spreminjanju. 

Zaradi omejenih virov sem empirično raziskavo v doktorski disertaciji omejil zgolj 

na proučevanje evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi 

(predvsem dejavnikov izbire metod spreminjanja, pomanjkljivosti pri njihovem 

uvajanju ter nezaželenih posledic spreminjanja) v desetletnem časovnem obdobju 

(1995–2005). Na delovnem mestu pomočnika člana uprave za trženje v enem vodilnih 

slovenskih gradbenih koncernov sem imel priložnost spoznati, kako različne metode 

spreminjanja vplivajo na uspešnost oziroma neuspešnost podjetij v gradbeni panogi.  

Za razumevanje tega področja je poleg vprašanja različnih pristopov k spreminjanju 

potrebno obravnavati tudi proces spreminjanja, ki je običajno boleč. Način spreminjanja 

podjetja je odvisen od razmerja med pritiski, ki spremembe povzročajo in odpori, ki jim 

spremembam nasprotujejo. Za prehod iz področja, kjer zaradi prevladovanja odporov 

nad pritiski ni sprememb, v področje z malo odporov in velikimi pritiski, obstajata dve 

poti. Prva, ki vodi preko prelomov, je nezvezna, tvegana in revolucijska, druga, ki vodi 

prek obratov, pa je zvezna, manj tvegana in evolucijska (Tavčar 1999).  
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Za vršni management je torej nadvse pomembno, da pravočasno predvidi in 

prepozna temeljne značilnosti sprememb v zunanjem okolju. Lahko jih celo generira ter 

podjetje glede na značilnosti notranjega okolja pripravi na ustrezne odzive.  

Podjetje se na spremembe okolja lahko odziva z (Ansoff 1990, 327) varčevanjem, 

evolucijskim prilagajanjem, ki vključuje prilagajanje podjetja spremembam v okolju s 

ciljem optimizacije dobička (izboljševanje produktivnosti, zniževanje stroškov, 

spremembe organiziranosti itd.) ali revolucijskim spreminjanjem usmeritev, ki terja 

velike in korenite spremembe dosedanjih usmeritev in načina dela (inovacijska in 

podjetniška odzivnost). Tretji način je vsekakor najbolj tvegan in terja največjo porabo 

sredstev. Po Huyu in Mintzbergu (2003, 80) lahko organske spremembe v podjetju 

nastopijo z oživitvijo podjetja, sistematične spremembe z reformo in dramatične 

spremembe s strateško revolucijo. Podjetje v počasi spreminjajočem se okolju uvaja 

pristope odzivanja sekvenčno enega za drugim. V hitro spreminjajočem se okolju pa za 

sekvenčno odzivanje enostavno ni dovolj časa, saj lahko podjetje preživi le z usklajeno 

in sočasno uporabo vseh treh načinov odzivanja.  

Aktivno delovanje podjetja v okolju pomeni povzročanje sprememb v notranjem in 

zunanjem okolju podjetja, medtem ko reaktivno delovanje pomeni predvsem odzivanje 

na aktivno delovanje drugih. V praksi se aktivni in reaktivni koncept delovanja pogosto 

prepletata. Povzročanje sprememb temelji na inovacijskih spremembah strukture, 

procesov, tehnologije, izdelkov in storitev, kar vpliva na spremembo pogojev 

konkuriranja na trgu. Povzročanje sprememb zahteva vizionarstvo, pogum za 

uresničitev vizije in dodatna sredstva podjetja. Prinaša večje donose, vendar je tudi bolj 

tvegano, saj lahko napačna usmeritev povzroči celo propad podjetja. Po izkušnjah 

mnogih avtorjev (Kotter 1998, 1–20; Prince Waterhouse 1995, 2–5; Strebel 1998, 139–

158) je mnogo sprememb v podjetjih neuspešnih zaradi zanemarjanja kulture podjetja v 

fazi izbiranja in uvajanja sprememb. Uspešnost uvedbe načrtovanih sprememb je torej v 

veliki meri odvisna od skladnosti izbranega načina spreminjanja s kulturo podjetja in 

načrtnega spreminjanja posameznih elementov kulture. Ker so mnogi elementi kulture 

opazovalcu prekriti, zahteva uspešno spreminjanje podjetja tudi spoznavanje in načrtno 

spreminjanje vplivnih elementov kulture. Treba je upoštevati pravilo, da je prirastek 

koristi podjetja večji od porabljenih sredstev podjetja in obratno; zaradi manjše uporabe 

sredstev je nastala škoda manjša od škode, ki bi nastala, če bi uporabili vsa razpoložljiva 

sredstva. Računati je treba tudi s potencialnimi oportunitetimi izgubami, ki bi jih imelo 

podjetje, če sprememb ne bi uvedlo ob pravem času.  

Ko zaznamo nov vpliv v okolju podjetja, moramo najprej oceniti, do kakšne mere 

so ogrožene funkcije in cilji podjetja. Odziv na motnje iz okolja mora ustrezati njihovi 

kompleksnosti. V danih okoliščinah mora biti čim bolj enostaven in izvedljiv s sredstvi 

podjetja. Podjetja, ki so pri odzivanju na spremembe okolja hitrejša, potrebujejo za 

prilagoditev manj časa.  
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Ne glede na koncept odzivanja je v konkurenčnem okolju hitrejše podjetje (ob 

enakih pogojih in strategiji) uspešnejše pri doseganju ciljev od počasnejšega. 

Dinamično okolje zahteva dinamično prilagajanje vplivom, kar v podjetju zahteva 

spremembe, ki morajo biti po vsebini pravilno izbrane in dovolj hitre ter po obsegu 

izdatne in uvedene v pravem trenutku. Predčasne ali prepozne spremembe ne dosežejo 

pričakovanega učinka. Pravočasno uvedena sprememba podjetju prinese korist (večji 

donos, dobiček), ki se med potekom življenjskega cikla programa lahko spreminja. Od 

potekov sprememb programov je odvisna tudi donosnost poslovanja podjetja v celoti. 

1.2 Namen in cilji doktorske disertacije 

Spremembe v podjetju so omejene ali vseobsežne. Predvsem slednje vključujejo 

bistvene spremembe poslovnih usmeritev, struktur, procesov in načina poslovodenja, 

kar se posledično odraža v spremembah odnosa podjetja do zunanjega okolja, v katerem 

to deluje. Veliko dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost izvedbe načrtovanih sprememb, 

otežuje njihovo delovanje, zato je spreminjanje podjetja kompleksno in tvegano.  

Strebel (1992, 111–112) deli metode spreminjanja podjetij na manj tvegane – 

evolucijske, ker so odpori proti spremembam majhni, in bolj tvegane – revolucijske, 

kjer lahko pričakujemo večje odpore. Ko se podjetje odzove na spremembe med 

zadnjimi, je možnost vpliva vršnega managementa na spremembe zelo majhna. 

Preostane le še možnost izbire ustreznega odziva, ki je odvisen od pravilne ocene sil, ki 

povzročajo spremembe, in vrste odporov proti spremembam. Če je podjetje odprto za 

spremembe, se odpori lahko premagajo postopno z evolucijskimi metodami 

spreminjanja. Uvedba bolj radikalnih sprememb, kot je potrebno, je za podjetje 

neproduktivna. Sile odpora proti spremembam določajo, do katere ravni bodo zaposleni 

vključeni v oblikovanje sprememb. Pri šibkih odporih je v oblikovanje sprememb 

vključenih več zaposlenih, medtem ko je pri visokih odporih vključeno praviloma le 

poslovodstvo. Podobno so po Buchananu (1997, 466) evolucijski načini spreminjanja 

primerni, ko so potrebne majhne spremembe v podjetju, ko je na voljo še dovolj časa za 

prilagoditev na spremembe in ko so jim ključni udeleženci še naklonjeni. 

Temeljni namen doktorske disertacije je s kombinacijo kvantitativne in 

kvalitativne raziskave proučiti vpliv dejavnikov izbire metod spreminjanja na 

uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi, s 

ciljem vršnemu managementu zagotoviti informacije, ki jih potrebuje za optimalen 

izbor in uspešno uvedbo metod spreminjanja v podjetju. Zato bodo v disertaciji 

prikazane dosedanje raziskave in obstoječa teoretična spoznanja s področja 

proučevanja, kar bo ob ugotovitvah empirične raziskave vršnemu managementu 

omogočilo boljše poznavanje zakonitosti različnih načinov spreminjanja podjetij, 

učinkovitejše izbiranje in uporabo metod spreminjanja ter posledično večjo poslovno 

in finančno uspešnost.  
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Ena izmed temeljnih raziskovalnih aktivnosti je proučevanje dejavnikov izbire 

metod spreminjanja, med katerimi bi izpostavil predvsem (Strebel 1992; Nohria in 

Berkley 1996; Rigby 2001): 

– intenzivnost sprememb v okolju;  

– razpoložljiv čas za odziv podjetja na vplive okolja; 

– nedoseganje postavljenih ciljev podjetja; 

– razpoložljiva sredstva podjetja (finančna, človeška, materialna); 

– znanje zaposlenih; 

– motiviranost zaposlenih za spremembe; 

– pričakovani odpori k spremembam; 

– skladnost s cilji podjetja; 

– skladnost s strategijami, ki jih podjetje že izvaja; 

– skladnost z metodami spreminjanja, ki jih podjetje že uporablja; 

– kultura podjetja: vrednote, navade, običaji, vedenje, norme zaposlenih; 

– kultura družbenega okolja: odnos do sprememb, pravica do dela, podjetniški 

duh, sprejemanje tveganja; 

– interesi zaposlenih, vršnega managementa, sindikatov, kupcev, dobaviteljev, 

lastnikov, bank upnic, države, širše družbe; 

– potreben čas za uvedbo spremembe v podjetju; 

– potrebna sredstva za uvedbo spremembe v podjetju; 

– spremembe v vršnem managementu podjetja; 

– spremembe v odnosih moči znotraj poslovno-funkcijskih enot podjetja; 

– poznavanje metode spreminjanja s strani vršnega managementa podjetja; 

– predhodne izkušnje (negativne, pozitivne) vršnega managementa z uvajanjem 

sprememb. 

Vsak pristop k spreminjanju je optimalen v drugačnih okoliščinah in na njegov 

izbor vplivajo mnogi dejavniki v zunanjem in notranjem okolju podjetja (Currid idr. 

1994, 17). Navedeni nabor dejavnikov izbire metod spreminjanja, ki ga bom za potrebe 

raziskave razdelil v smiselne skupine, pomembno vpliva na izbor načina spreminjanja 

podjetja in uvajanja sprememb. Značilnosti poznanih dejavnikov lahko v praksi 

kvantificiramo, medtem ko pomembne variabilne dejavnike notranjega okolja podjetja 

(skladnost s strateškimi cilji in skladnost z že uporabljenimi pristopi k spreminjanju) 

lahko le kvalitativno popišemo.  

Iz opredeljenega problema doktorske disertacije sem za dosego namena le-te 

oblikoval naslednje cilje raziskave:  

– Cilj 1: ugotoviti, ali je uporaba večjega nabora dejavnikov izbire metod 

spreminjanja za izboljšanje uspešnosti poslovanja pogojena z velikostjo 

podjetja.  
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– Cilj 2: ugotoviti odvisnost med pomanjkljivostmi4 pri uvajanju sprememb v 

podjetja in dejavniki izbire metod spreminjanja. 

– Cilj 3: ugotoviti, ali pomanjkljivosti pri uvajanju metod spreminjanja podjetja 

vplivajo na obseg nezaželenih posledic spreminjanja. 

– Cilj 4: ugotoviti odvisnost med nezaželenimi posledicami pri uvajanju 

sprememb v podjetja in dejavniki izbire metod spreminjanja. 

Ugotovitve raziskave o značilnostih uporabe proučevanih metod spreminjanja bodo 

vršnemu managementu izmed množice razpoložljivih metod omogočile njihovo 

učinkovitejšo uporabo in posledično boljšo poslovno uspešnost, kot tudi bolj 

enakovredno soočenje s tujimi konkurenti. 

1.3 Hipoteze doktorske disertacije 

Potencialni učinki uporabe metod spreminjanja se praviloma razlikujejo od 

dejanskih rezultatov njihove uporabe v podjetjih. Hitro spreminjajoče se okolje in 

porajanje vedno novih metod spreminjanja njihov optimalni izbor še otežuje. Zato so 

določene empirične raziskave s tega področja nujne. Svetovnih raziskav, ki se nanašajo 

na uporabo posamezne izmed proučevanih metod spreminjanja podjetij, je bilo po letu 

1996 objavljenih že več kot petdeset (Češnovar 2003, 14). Ko se vršni management v 

konkretnih okoliščinah zunanjega in notranjega okolja podjetja prične spraševati, katera 

izmed množice razpoložljivih metod spreminjanja je za podjetje najprimernejša, 

pogosto ostane le pri napotkih avtorjev oziroma »prodajalcev« posamezne metode. 

Iz predstavljenega temeljnega problema proučevanja, ki zajema analizo vpliva 

dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja 

podjetij v slovenski gradbeni panogi – s ciljem vršnemu managementu zagotoviti 

informacije, ki jih potrebuje za optimalen izbor in uspešno uvedbo metod 

spreminjanja v podjetju, ter dosegljivih relevantnih teoretičnih in empiričnih 

ugotovitev, sem za dosego ciljev kvantitativne raziskave oblikoval naslednje temeljne 

znanstvene hipoteze raziskave, in sicer: 

– Hipoteza 1: velikost podjetja vpliva na dejavnike izbire metod spreminjanja 

podjetja. 

– Hipoteza 2: velikost podjetja vpliva na število uporabljenih metod 

evolucijskega načina spreminjanja. 

– Hipoteza 3: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na izbiro posamezne 

metode spreminjanja. 

                                                 
4 V proučevanem primeru ne gre za pojem vsebinskih pomanjkljivosti v smislu negativne 

konotacije, temveč za odstopanja od teoretičnih norm oziroma smernic glede uvajanja 
posameznih metod spreminjanja.  
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– Hipoteza 4: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na pomanjkljivosti pri 

uvajanju spreminjanja. 

– Hipoteza 5: naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja 

povzroča več nezaželenih posledic spreminjanja. 

– Hipoteza 6: večje upoštevanje dejavnikov pri izbiri metod spreminjanja 

zmanjšuje nezaželene posledice pri uvajanju spreminjanja. 

Za proučevanje vpliva uporabe dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost 

evolucijskega spreminjanja in finančnega poslovanja podjetij v slovenski gradbeni 

panogi bom najprej ugotavljal zakonitosti uporabe dejavnikov in metod evolucijskega 

spreminjanja glede na velikost podjetja ter pogostost uporabe posamezne metode v 

primerjavi s podobnimi ugotovitvami v svetu. Na tej osnovi bom v nadaljevanju 

ugotavljal vzročne povezave med samimi dejavniki in metodami evolucijskega 

spreminjanja. Omenjene značilnosti uporabe dejavnikov izbire metod spreminjanja 

bodo proučevane pri dokazovanja prve, druge in tretje hipoteze. 

Namen uporabe pristopov je izboljševanje poslovne uspešnosti podjetij in s tem 

povečevanje koristi udeležencev podjetja (Mintzberg, Ahlstrand in Lampel 1998, 78). 

Vpliv uporabljenih dejavnikov izbire metod spreminjanja v slovenski gradbeni panogi 

na pogostost nastanka pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja in s tem 

nezaželenih posledic bom proučeval pri dokazovanju četrte in šeste hipoteze. 

Zlasti pri uporabi bolj tveganih metod spreminjanja podjetij je nadvse pomembno, da 

se vršni management predhodno seznani z dejavniki uspešne uvedbe metod spreminjanja 

(Guimaraes 1999, 53) kot tudi s pojavom morebitnih pomanjkljivosti pri uvajanju 

spreminjanja ter nezaželenih posledic spreminjanja. Našteta vidika uporabe dejavnikov 

izbire metod spreminjanja podjetij bosta obravnavana pri dokazovanju pete hipoteze. 

1.4 Metode dela 

Na osnovi proučevanih relevantnih teoretičnih in empiričnih dognanj bom za 

uresničitev namena in ciljev doktorske disertacije zasnoval ustrezno kombinacijo 

kvalitativnih in kvantitativnih raziskav o vplivu dejavnikov izbire metod spreminjanja 

na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja in finančnega poslovanja podjetij v 

slovenski gradbeni panogi.  

Pri zasnovi in izvedbi empirične raziskave bom uporabil kombinacijo znanstvenih 

metod, od katerih navajam najvažnejše: polstrukturiran intervju, anketiranje in 

statistične metode – bivariantne (opisna statistika, Hi kvadrat statistika, Studentov t-

preizkus, analiza variance in korelacijska analiza) ter multivariatne (regresijska analiza, 

analiza glavnih komponent oziroma faktorska analiza). Za izvedbo statistične analize 

bom uporabil statistični paket SPSS 12 for Windows ter programski paket Microsoft 

Excel.  
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Pri zbiranju podatkov za oblikovanje empirične raziskave bom uporabil dosegljive 

relevantne sekundarne vire: 

– domačo in predvsem tujo znanstveno literaturo s področij managementa 

spreminjanja organizacij, strateškega managementa, poslovodenja podjetij, 

celovitega ravnanja s kakovostjo ter metod za izboljšanje uspešnosti poslovanja 

in spreminjanja kulture podjetja;  

– podatke Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja za gradbeništvo in IGM ter 

službe za konjunkturo in ekonomsko politiko, Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES), bonitet poslovanja za slovenska 

podjetja (iBON) ter dognanja relevantnih empiričnih raziskav; 

– rezultate obstoječih empiričnih raziskav konkurenčnega položaja gradbene 

panoge na prisotnih tržiščih in svetovnih trendov gradbene panoge. 

V nadaljevanju bom na osnovi proučevane znanstvene literature, rezultatov 

relevantnih empiričnih raziskav in opredeljenih trditev zasnoval nabor dejavnikov, ki 

pomembno vplivajo na izbor proučevanih metod spreminjanja podjetij.  

Opredeljena teoretična izhodišča narekujejo, da je bistvo pravilnega izbiranja metod 

spreminjanja v skladnosti njihovih pomembnih značilnosti ter vplivnih dejavnikov 

notranjega in zunanjega okolja podjetja. Skozi sistematično preverjanje vplivnih 

dejavnikov je namen zasnovanega nabora dejavnikov zagotoviti optimalen izbor in 

uvajanje metod, s čimer se zmanjšuje tveganje izbora neprimerne metode ter iz tega 

izhajajočih nezaželenih posledic. Metoda, ki bi bila primerna za vse okoliščine, ne 

obstaja. Optimalen izbor zahteva dobro poznavanje metod oziroma njihovih pozitivnih 

in negativnih učinkov v podobnih okoliščinah ter njihovo prilagoditev potrebam 

podjetja. Vplivne dejavnike izbora metod spreminjanja bom razdelil v smiselne skupine. 

Temelj izbora predstavljajo značilnosti vplivov zunanjega okolja na podjetje, 

karakteristike odzivanja notranjega okolja in pomembne značilnosti metod samih.  

Ker je podjetje interesna tvorba raznovrstnih udeležencev notranjega in zunanjega 

okolja, je pri izbiri metod treba upoštevati njihov odnos do načina spreminjanja 

podjetja. Izdatnejše spremembe ne bodo uspešne brez popolnega razumevanja vzrokov 

za spremembe in jasnih ciljev sprememb, vključevanja zaposlenih v proces snovanja in 

izvajanja sprememb ter preglednega uvajanja sprememb (Chan in Mauborgne 2001, 

283). Uspešnost uvedbe metod je na koncu vedno odvisna od stopnje sprejemanja 

sprememb na izvajalski ravni. Iz interesov udeležencev izhajajo cilji podjetja, ki morajo 

biti usklajeni s cilji metod spreminjanja, pri čemer je treba upoštevati zatečeno 

strukturo, procese in kulturo podjetja. Ker podjetje namenja uporabi metod spreminjanja 

zgolj omejena sredstva, mora biti med njimi dosežen nek prioritetni vrstni red.  
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Izvajanje preveč enakovredno pomembnih pristopov k spreminjanju in njihovo 

slabo povezovanje razprši energijo, ki je potrebna za implementacijo sprememb in 

zmanjšuje operativno učinkovitost podjetja (Prince Waterhouse 1995, 117).  

Za najboljše prepoznavanje vseh relevantnih dejavnikov izbire metod spreminjanja, 

osvetlitev podatkov ter pridobivanje primarnih virov o predmetu proučevanja sem v 

raziskavo vključil polstrukturiran intervju z vzorcem štirih vršnih managerjev. Z vidika 

triangulacije je veljavnost predhodne kvalitativne raziskave zagotovljena z respondenti 

iz štirih različnih gradbenih podjetij (enega majhnega, dveh srednjih in enega velikega). 

Osnova za izbiro vzorca je velikost proučevane populacije v disertaciji (22,5 % 

majhnih, 40 % srednjih in 37,5 % velikih podjetij) kot tudi dosežen ugled blagovne 

znamke podjetja v gradbeni panogi, finančna uspešnost ter doseženi certifikati serije 

SIST ISO 9001:2000 (kakovost poslovanja) in SIST EN 14001:1997 (ravnanje z 

okoljem).  

Predhodno definirani dejavniki izbire metod spreminjanja (zaradi primerljivosti s 

svetovnimi podjetji so bile izbrane le metode, zajete v raziskavi svetovalne hiše Bain & 

Company, ki se uporabljajo tudi v podjetjih slovenske gradbene panoge) ter 

interpretacija podatkov, pridobljenih s pomočjo polstrukturiranih intervjujev 

(ugotavljanje problemskega stanja v panogi in podjetjih, zbiranje potrebnih nenapisanih 

podatkov itd.) so osnova za oblikovanje anketnega vprašalnika. Tega sem v 

nadaljevanju pilotsko testiral s pomočjo kontrolne skupine v smislu jasnosti in 

razumljivosti vprašanj oziroma morebitnih podvajanj. Kontrolno skupino sestavlja šest 

managerjev, prav tako zajetih v raziskavi. Glavna naloga kontrolne skupine je testiranje 

in pomoč pri oblikovanju končnega vprašalnika za osrednjo kvantitativno raziskavo. 

Zakonitosti uporabe metod spreminjanja med podjetji s področja gradbeništva bom 

ugotavljal po pridobitvi in ustrezni analizi podatkov pisne ankete med vršnim 

managementom podjetij v gradbeni panogi. V ta namen sem zasnoval sklop štirih 

zaprtih vprašanj, s katerimi sem ugotavljal intenzivnost uporabe metod evolucijskega 

spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi, meril pogostost uporabe dejavnikov, 

ki vplivajo na izbrano metodo spreminjanja v podjetjih ter zaznaval pojave določenih 

pomanjkljivosti in nezaželenih posledic pri uvajanju metod spreminjanja v podjetju.    

Za predstavitev rezultatov bo uporabljena opisna statistika, to je aritmetična sredina 

in standardni odklon kot mera razpršenosti, za podrobnejšo predstavitev glede na 

posamezne skupine pa križne tabele. Izvedena bo tudi analiza glavnih komponent 

oziroma faktorska analiza, s katero bom poiskal nove latentne dimenzije, ki so skupne 

večjemu številu proučevanih spremenljivk. To bo omogočilo, da se iz večjega števila 

neposredno merljivih spremenljivk tvori manjše število novih (latentnih, nemerljivih) 

spremenljivk, ki jih imenujemo komponente, če jih izračunamo s pomočjo analize 

glavnih komponent ali faktorji, če jih izračunamo s faktorsko analizo. Komponente ali 

faktorje bom nato uporabil za interpretacijo strukture (značilnosti).  
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V naslednjem koraku bom na podlagi velikosti komponentnih (faktorskih) uteži 

določil skupine spremenljivk, ki so si med seboj najbolj podobne oziroma imajo visoko 

stopnjo medsebojne linearne povezanosti (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). V 

nadaljevanju bom sestavil nove spremenljivke Likertovega tipa, ki predstavljajo 

povprečje na izbrani skupini spremenljivk. Nove spremenljivke bodo služile preizkusu 

znanstvenih hipotez. Po posameznih skupinah uporabnikov metod spreminjanja bom za 

izbrane računovodske kazalce in kazalnike finančne uspešnosti izračunal njihove 

povprečne vrednosti za obdobje 2001–2005. V nadaljevanju bodo analizirani različni 

vplivi na finančno uspešnost podjetij v slovenski gradbeni panogi.  

1.5 Ocena dosedanjih raziskav 

Zaradi pomanjkanja tradicije pri uporabi metod spreminjanja (Češnovar 2003, 14) 

in ker se razmere v zunanjem in notranjem okolju (gospodarsko, naravno, kulturno, 

politično-pravno in tehnično-tehnološko okolje) tujih podjetij pogosto razlikujejo od 

slovenskih, tuje ugotovitve niso vedno neposredno prenosljive v slovensko okolje. Za 

slovenski vršni management so zato nove empirične raziskave z obravnavanega 

področja v gradbeni panogi nadvse koristne in dobrodošle.  

Pomanjkanje teoretičnih in empiričnih dognanj o vplivu dejavnikov izbire metod 

spreminjanja na uspešnost evolucijskega spreminjanja podjetij me je vodilo, da sem, 

izhajajoč iz temeljnega namena in ciljev doktorske disertacije, najprej pregledal 

dosegljive relevantne vire. Med raziskavami, ki hkrati zajemajo proučevanje več metod 

spreminjanja, sem v obstoječi literaturi našel le raziskavo svetovalne hiše Bain & 

Company (Rigby 2001, 1–47), ki obravnava značilnosti uporabe 25 pristopov na 

poslovanje podjetij. Vsakoletna raziskava ameriške svetovalne hiše Bain & Company je 

v letih 1993–2000 zajela 5.615 podjetij različnih dejavnosti v Severni in Južni Ameriki, 

Evropi in Aziji. V tem obdobju je bilo v proučevanih podjetjih identificiranih 65 

različnih metod spreminjanja podjetij. Raziskava za leto 2000 je bila osredotočena na 

uporabo 25 metod, med katerimi se nahajajo tudi metode evolucijskega spreminjanja, 

proučevane v doktorski disertaciji. Ključna ugotovitev ameriške raziskave je, da metode 

spreminjanja obljubljajo precej več od dejanskega učinka.  

Za povečanje uspešnosti njihove uporabe mora vršni management dobro poznati 

ključne značilnosti notranjega in zunanjega okolja podjetja, spoznati prednosti in zlasti 

slabosti metod spreminjanja ter metodo kreativno prilagoditi konkretnim okoliščinam v 

notranjem in zunanjem okolju podjetja (Rigby 2001, 5). V okviru domače znanstvene 

literature sem zasledil le raziskave s področja uporabe posameznih proučevanih metod 

evolucijskega spreminjanja podjetij (Pučko in Čater 2001; Pučko 2002; Piskar 2003; 

Bosilj Vukšič, Ćurko in Kovačič 2000). Ostale, predvsem tuje dosegljive raziskave, se 

nanašajo predvsem na uporabo nekaterih najpogosteje uporabljenih metod spreminjanja 

podjetij v praksi, kar je podrobneje opisano v podpoglavjih 4.4.1, 4.4.2 in 4.4.3. 
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1.6 Prispevki k znanosti 

Tematsko se doktorska disertacija uvršča na področje poslovodenja in organizacije. 

Bistveni znanstveni prispevek doktorske disertacije predstavlja originalen model izbire 

metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij, ki medsebojno povezuje 

dejavnike izbire metod spreminjanja, pomanjkljivosti pri njihovem uvajanju ter 

nezaželene posledice spreminjanja. 

Doktorska disertacija na nov in originalen način obravnava kompleksno področje 

proučevanja vpliva dejavnikov izbire raznovrstnih metod spreminjanja, ki jih vršni 

management lahko uporablja pri evolucijskem načinu spreminjanja podjetij. Ker se v 

znanstveni literaturi omenja tudi do 65 poznanih metod spreminjanja podjetij (Rigby 

2001, 1–3), se bom v disertaciji zaradi omejenih sredstev osredotočil zgolj na 

proučevanje evolucijskega načina spreminjanja in znotraj tega navedenih elementov v 

desetletnem časovnem obdobju (1995–2005) ter slovensko gradbeno panogo.  

Uporaba evolucijskih metod pomeni spreminjanje podjetja, kar je kompleksna, 

zahtevna in tudi tvegana naloga, saj zadeva obvladovanje mnogih med seboj odvisnih 

dejavnikov. Raznovrstne metode spreminjanja podjetij so nastale v drugih kulturnih 

okoljih in razvitih gospodarstvih, ki se še vedno precej razlikujejo od tranzicijskih.  

Zaradi drugačnih makroekonomskih dejavnikov in pomanjkanja tradicije ima 

slovenski vršni management zelo malo oprijemljivih izhodišč za optimalno izbiranje 

metod, zato je empirično proučevanje vpliva dejavnikov izbire metod spreminjanja na 

uspešnost evolucijskega načina spreminjanja in finančnega poslovanja podjetij v 

gospodarstvu, delno še v obdobju tranzicije (1995–2004), koristno za vsa slovenska 

gradbena podjetja in druga podjetja, ki delujejo v tranzicijskih državah jugovzhodne 

Evrope. Glede na dejstvo, da so dejavniki izbire metod spreminjanja in njihov vpliv na 

uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi še 

neraziskani, so pričakovani novi prispevki k znanosti pomembni tako s teoretičnega 

kot tudi praktičnega vidika. S teoretičnega vidika so novi prispevki k znanosti sledeči: 

– raziskani in podani so dejavniki, ki vplivajo na izbiro metod evolucijskega 

načina spreminjanja gradbenih podjetij v (delno tranzicijskem)5 gospodarstvu;  

– prikazani so učinki dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost podjetij;  

– raziskani so vplivi pomanjkljivosti (odstopanja od teoretičnih norm oziroma 

smernic) na uspešnost spreminjanja slovenskih gradbenih podjetij;  

– prikazane in analizirane so številne primerjave z rezultati podobnih tujih 

raziskav. 

                                                 
5 Raziskava bo vključevala proučevanje evolucijskega načina spreminjanja in finančnega 

poslovanja podjetij tudi v obdobju pred vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo, to je 
v času gospodarske tranzicije (1995–2004). 
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S praktičnega vidika raziskava slovenskemu vršnemu managementu omogoča: 

– boljše poznavanje prednosti in slabosti različnih metod spreminjanja podjetij; 

– spoznavanje širokega nabora dejavnikov, ki vplivajo na izbor metod 

spreminjanja in njihovo boljše razumevanje; 

– med množico na trgu prisotnih metod spreminjanja izbor najbolj primerne 

metode spreminjanja glede na okoliščine; 

– učinkovitejše izvajanje procesa implementacije metod spreminjanja v prakso; 

– razumevanje razsežnosti in kompleksnosti spreminjanja podjetja ter ob tem 

porajajočih se tveganj; 

– boljše razumevanje pomena sredstev podjetja (finančnih, človeških, 

materialnih) za uspeh sprememb in doseganje trajnejše konkurenčne prednosti;  

– izboljšanje dolgoročne uspešnosti poslovanja podjetij. 

1.7 Uporabnost rezultatov raziskave 

Tema v doktorski disertaciji ima za gradbeno panogo zelo široko uporabno 

vrednost, saj obravnava kompleksno in zapleteno področje spreminjanja organizacij. 

Empirična raziskava zajema proučevanje uspešnosti evolucijskega načina spreminjanja 

in finančnega poslovanja podjetij gradbene panoge v obdobju zadnjih desetih let (1995–

2005). Ker bo vključeno tudi obdobje t. i. tranzicijskega gospodarstva v letih 1995–

2004 (vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo), utegnejo biti izsledki 

raziskovalnega dela nekoliko drugačni od ugotovitev v siceršnjih tržnih gospodarstvih, 

kar bo raziskavi dalo višjo dodano vrednost za slovenska gradbena podjetja in za 

gradbena podjetja v drugih tranzicijskih državah.  
Zbran prikaz dosedanjih teoretičnih in empiričnih ugotovitev ter rezultate 

kvantitativne raziskave med podjetji v slovenski gradbeni panogi bodo lahko s pridom 

uporabljale izobraževalne ustanove pri usposabljanju vršnega managementa, svetovalna 

podjetja, panožna in strokovna združenja, kakor tudi gospodarske družbe v Sloveniji in 

v nekaterih tranzicijskih državah, saj bodo prikazani dejavniki izbiranja in uspešnega 

uvajanja metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij.  

Ugotovitve doktorske disertacije bodo zagotavljale boljše razumevanje obstoječih 

teoretičnih izhodišč in dosedanjih empiričnih raziskav, kar bo podjetjem posledično 

omogočalo doseganje večje poslovne in finančne uspešnosti. 

1.8 Struktura doktorske disertacije 

Za doseganje namena disertacije so v prvem delu (poglavja od 2 do 5) prikazana 

teoretična izhodišča s področij, ki pomembno vplivajo na izbor in uvajanje metod 

spreminjanja podjetij ter rezultati že izvedenih relevantnih empiričnih raziskav.  
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Izhajajoč iz ugotovitev prvega dela, drugi del disertacije (poglavji 6 in 7) prikazuje 

upoštevana merila pri zasnovi in izvedbi empirične raziskave ter razlago ugotovitev 

kvantitativne raziskave o vplivu dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost 

evolucijskega načina spreminjanja in finančnega poslovanja podjetij v slovenski 

gradbeni panogi. Za doseganje ciljev disertacije sta bila zasnovana potrebna vsebina in 

načrt dela, kar je razvidno iz strukture disertacije po posameznih poglavjih. 

Prvo poglavje vsebuje zasnovo temeljnih izhodišč za doseganje namena in ciljev 

disertacije. Oblikovane so bile naslednje vsebine: predstavitev problema, namen in cilji 

doktorske disertacije, hipoteze doktorske disertacije, opis uporabljenih znanstvenih 

metod dela, prispevki k razvoju znanosti in ob zaključku poglavja predstavitev 

uporabnosti rezultatov raziskave. 

Drugo poglavje. Uporaba metod evolucijskega spreminjanja pomeni spreminjanje 

podjetja, ki zadeva interese njegovih vplivnih udeležencev. Drugo poglavje zato 

obravnava vzroke za nastanek podjetja6, vlogo vplivnih udeležencev v podjetju, njihov 

vpliv na podjetje in njegovo spreminjanje ter načine snovanja in izvajanja politike 

podjetja. Podjetje je sestav ljudi, sredstev in virov, ki so ga zasnovali in ustanovili ljudje 

zaradi svojih koristi, zato v njem sodelujejo in so udeleženi v njegovih izidih (Kralj 

1999). Lastniki vanj vlagajo kapital, s čimer tvegajo, zato pričakujejo višje donose kot 

pri manj tveganih naložbah. Podjetje torej deluje ob navzkrižnih interesih raznovrstnih 

udeležencev, katerim služi kot instrument za doseganje njihovih ciljev. Načinov 

snovanja in izvajanja politike podjetja je veliko. Model, kot ga je razvil David (2001, 3), 

je dinamičen in nepretrgan. Sprememba katerekoli od glavnih komponent modela lahko 

zahteva spremembe ostalih komponent; npr. neuspeh pri doseganju letnih ciljev lahko 

vpliva na potrebo po spremembi politike poslovanja itd. Skupna značilnost nekaterih 

modelov7 je, da lastniki oziroma upravljavci določajo temeljno usmeritev podjetja ter 

merila in standarde uspešnosti. Pri snovanju in izvajanju politike sodeluje tudi vršni 

management, ki v skladu s smotri načrtuje cilje in strategije podjetja. Določa temeljne 

usmeritve in strategije programskih enot ter merila za razporejanje omejenih sredstev 

podjetja po programih in programskih enotah. Proces snovanja in izvajanja politike 

podjetja lahko poteka v glavi vršnega managerja na osnovi njegovih izkušenj in 

intuicije. V kompleksnejših notranjih in zunanjih okoljih pa so primernejši formalni 

načini snovanja politike podjetja ob pomoči raznovrstnih modelov. 

                                                 
6 Definicija podjetja izhaja iz teorije podjetja (angl. Theory of the Firm). Opisovalna in 

napovedovalna ter v razmerja usmerjena teorija podjetja se ukvarja s tem, kakšno je podjetje (in 
ne združba) in kaj se bo zgodilo ob neki sestavi razmerij (Mihelčič 1999b, 177). 

7 Na tem mestu ni odveč opozorilo, da moramo jasno razločevati med poslovnimi modeli in 
procesnim makromodelom oziroma modeli poslovnih procesov. Pregled literature namreč 
potrjuje, da je poslovni model razumljen kot pogled na način ustvarjanja in komercializacije 
vrednosti v podjetju (model delovanja podjetja v okolju), medtem ko je procesni makromodel 
slika poslovanja skozi poslovne procese (Ostenwalder, Pigneur in Tucci 2005).   
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Tretje poglavje. Izbor optimalnega načina spreminjanja podjetja zahteva predhodno 

analizo stanja v zunanjem in notranjem okolju podjetja. Diagnoza stanja vključuje 

zbiranje in analiziranje podatkov. Pri zbiranju podatkov se moramo zavedati omejenosti 

virov (čas in sredstva), zato mora prirastek koristi od zbranih informacij preseči stroške 

njihovega pridobivanja.  

Podatke zbiramo o podjetju in okolju, kjer podjetje deluje, pri čemer izkoriščamo 

tako notranja kot zunanja sredstva. Pri analiziranju stanja v podjetju ugotavljamo vrzel 

med dejanskim in želenim – načrtovanim stanjem, pri čemer se je koristno opreti na že 

obstoječe modele. Izboljševanje uspešnosti poslovanja podjetja zahteva spremembe 

obstoječega načina poslovanja, kar porablja zmožnosti in prinaša tveganja. 

Izboljševanje je smiselno le, če obeta zadostne koristi v primerjavi s porabljenimi 

zmožnostmi. Za ugotavljanje uspešnosti sprememb je treba postaviti merljive cilje, ki 

morajo biti za udeležence podjetja dosegljivi in privlačni ter usklajeni s smotri podjetja. 

Najbolj uspešne spremembe so tiste, ki po merilih in standardih uspešnosti največ 

prispevajo k doseganju smotrov podjetja. Zato je smiselno, da so merila in standardi 

uspešnosti kar najbolj enostavni, jasni in primerni za merjenje. Namen spreminjanja 

oziroma prestrukturiranja zdravih podjetij je torej doseganje večjega dobička, večje 

dolgoročne rentabilnosti in varnosti vloženega kapitala ter večanje njegove tržne 

vrednosti. Uspešnost prestrukturiranja podjetja je odvisna od vrste in temeljitosti 

prestrukturiranja. Podjetja, ki so izvedla zgolj površno prestrukturiranje, kmalu ponovno 

zapadejo v krizo, zato je smiselno, da so izbrane spremembe podjetja strateške in 

vseobsežne. 

Četrto poglavje. Med množico znanih metod spreminjanja zahteva izbor 

optimalnega načina spreminjanja podjetja v prvi vrsti pravočasno spoznavanje 

značilnosti sprememb v zunanjem okolju, ključnih karakteristik in načinov odzivanja 

notranjega okolja ter lastnosti posamezne metode spreminjanja, kar opisuje četrto 

poglavje. Na podjetje najbolj odločilno vplivajo spremembe v zunanjem okolju, ki 

nastanejo zaradi sprememb različnih dejavnikov (mednarodne politike, ekonomije, 

vladnih ukrepov, življenjskega stila, tehnologije, procesov globalizacije itd.). 

Spremembe v zunanjem okolju zahtevajo spremembe v obsegu in vsebini delovanja 

notranjega okolja, s čimer se spremenijo tudi pogoji poslovanja, vzorci odzivanja in 

formula za uspešnost podjetja. Podjetje se na spremembe okolja lahko odziva z (Ansoff 

1990, 327) varčevanjem, evolucijskim prilagajanjem, ki vključuje prilagajanje podjetja 

spremembam v okolju – s ciljem optimizacije dobička (izboljševanje produktivnosti, 

zniževanje stroškov, spremembe organiziranosti itd.) ali revolucijskim spreminjanjem 

usmeritev, ki terja velike in korenite spremembe dosedanjih usmeritev in načina dela 

(inovacijska in podjetniška odzivnost). Odzivi podjetja na vplive okolja so lahko 

spontani ali vodeni z delovanjem, učenjem ali načrtovanjem. Najprimernejše je načrtno 

odzivanje, ki vključuje postavljanje ciljev in strategij za njihovo dosego.  
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Načrtno odzivanje je posamično, ko se odzivamo na vsak vpliv posebej, in 

sistematično, ko uporabljamo predračunavanje, načrtovanje in strateški management. 

Spremembe se ne dogajajo same od sebe. Vselej jih sproži pritisk, ki mu nasprotuje 

odpor. Način spreminjanja podjetja je odvisen od razmerja med pritiski, ki spremembe 

povzročajo in odpori, ki spremembam nasprotujejo. Za izboljšanje uspešnosti podjetja je 

možno uporabiti do 65 različnih pristopov (Rigby 2001, 1–3). Zaradi omejenih virov 

sem v znanstveni raziskavi obravnaval zgolj evolucijske metode spreminjanja, ki se med 

seboj razlikujejo po dejavnikih izbire in načinu spreminjanja podjetja. Za vseh šestnajst 

proučevanih metod spreminjanja sem v nadaljevanju poglavja na kratko prikazal 

njihove osnovne značilnosti, ki pomembneje vplivajo na njihov pravilen izbor in 

uvajanje v podjetje. Podal sem tudi oceno dosedanjih relevantnih znanstvenih raziskav. 

Nekateri tuji avtorji (Kotter 1998, 1–20; Prince Waterhouse 1995, 2–5; Strebel 

1998, 139–158; Robbins in Finley 1997, 188–189) poudarjajo, da je veliko sprememb v 

podjetjih neuspešnih zaradi zanemarjanja kulture podjetja v fazi izbiranja in uvajanja 

sprememb. Kultura podjetja je globoka, široka in stabilna ter predstavlja vir moči in 

uspešnosti. Kulturo tvorijo različne domneve, predpostavke in stališča ljudi, ki so se 

oblikovala pri delovanju podjetja, kot posledica odnosov med ljudmi. Kultura se odraža 

kot način razmišljanja in vedenja, kot običaji, navade, rituali in vrednote – je torej 

rezultat socialnega učenja skupine. Prava kultura je tista, ki omogoča uspešnost podjetja 

in je ustrezna, dokler je podjetje uspešno. Ko se spremenijo notranji in zunanji elementi 

okolja, se morajo spremembam prilagoditi tudi elementi kulture. Nasprotno, ko se 

uspešnost podjetja prične zmanjševati, pomeni, da so postali elementi kulture neustrezni 

in jih je treba spremeniti.  

Sprememba kulture se začne s spreminjanjem temeljnih sredstev vrednot, zaradi 

česar je takšna sprememba težka, traja dolgo časa in je zelo kompleksna. Vsaka 

sprememba kulture je proces transformacije, ki vključuje opuščanje neustreznih 

elementov kulture in učenje novih. Spreminjanje je boleč proces s pogostim 

povzročanjem odporov, ki lahko izvirajo iz posameznika ali iz skupine. Vršni manager 

mora pred uvajanjem sprememb spoznati strukturo in ključne nosilce moči v podjetju, 

njihovo dejansko moč in namene oziroma odnos do sprememb ter nevarnost 

posameznih odporov za uspeh sprememb. Razviti mora tudi svoja sredstva moči. 

Sprememba ne more biti uspešna, dokler ne postane podprta s strani kritične mase 

udeležencev podjetja. 

Peto poglavje. Metod za spreminjanje podjetij je zelo veliko in vsaka je optimalna v 

drugačnih okoliščinah. Na izbor metode spreminjanja vplivajo mnogi dejavniki v 

notranjem in zunanjem okolju podjetja, zato je postopek izbiranja nadvse kompleksna in 

zahtevna naloga. Iz razvitih trditev v poglavjih od 2 do 4 sem za proučevane metode 

spreminjanja v petem poglavju zasnoval dejavnike, ki vršnemu managementu 

omogočajo uspešen izbor in uvedbo proučevanih metod spreminjanja podjetij. 
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Šesto poglavje. Na temelju opisanih teoretičnih izhodišč o spreminjanju podjetja v 

poglavjih od 2 do 5 in dosedanjih relevantnih empiričnih raziskav so v šestem poglavju 

zasnovana potrebna merila za izvedbo kvantitativne raziskave.  

Pri zasnovi in izvedbi empirične raziskave sem uporabil ustrezno kombinacijo 

znanstvenih metod, od katerih navajam najvažnejše: polstrukturiran intervju, anketiranje 

in statistične metode – bivariantne (opisna statistika, Hi kvadrat statistika, Studentov t-

preizkus, analiza variance in korelacijska analiza) ter multivariatne (regresijska analiza, 

analiza glavnih komponent oziroma faktorska analiza).  

Za kar najboljše prepoznavanje vseh dejavnikov izbire metod spreminjanja, 

osvetlitev podatkov ter pridobivanje primarnih virov o predmetu proučevanja sem 

uporabil polstrukturiran intervju in pisno anketo, ki sem jo zasnoval na osnovi 

teoretičnih izhodišč in rezultatov relevantnih empiričnih raziskav. Ob upoštevanju 

različnih omejitev in značilnosti proučevane populacije sem pri oblikovanju raziskave 

zasnoval potrebne kriterije in metode dela za zagotovitev veljavnosti raziskave. 

Sedmo poglavje vsebuje predstavitev rezultatov empirične raziskave o proučevanju 

evolucijskega načina spreminjanja podjetij in znotraj tega povezanih elementov 

(predvsem metod spreminjanja podjetij, vpliva dejavnikov izbire metod spreminjanja, 

pomanjkljivosti pri njihovem uvajanju, nezaželenih posledic spreminjanja ter kazalcev 

in kazalnikov finančne uspešnosti gradbenih podjetij). Pri vrednotenju rezultatov je 

vključeno testiranje znanstvenih hipotez kot tudi analiziranje vplivov na finančno 

uspešnost podjetij. V zaključku poglavja so navedene ključne ugotovitve raziskave. 

Predstavljena sta tudi hipotetični in izkustveni model izbire metod evolucijskega 

načina spreminjanja.  

Osmo poglavje prikazuje povzetek doseženih ciljev in sklepne ugotovitve 

disertacije. 

Ob zaključku disertacije so navedeni še seznami relevantne literature, virov in 

prilog. 
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2 PODJETJE KOT INSTRUMENT ZA DOSEGANJE CILJEV IN 
INTERESNA TVORBA UDELEŽENCEV  

Namen uporabe metod spreminjanja je izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja, 

kar zahteva spreminjanje obstoječega načina delovanja. Spremembe v podjetju so lahko 

površne ali temeljite. Predvsem slednje vključujejo bistvene spremembe poslovnih 

usmeritev, strukture, procesov in načina poslovodenja, kar se posledično odraža tudi v 

spremembah odnosa podjetja do zunanjega okolja. Veliko dejavnikov, ki vpliva na 

uspešnost izvedbe načrtovanih sprememb, otežuje njihovo obvladovanje, zato je 

spreminjanje podjetja toliko bolj kompleksno in tvegano. Uspešno uvajanje metod 

spreminjanja podjetij temelji na dobrem poznavanju njihovih zakonitosti in lastnosti, 

kar je opredeljeno v poglavjih od 2 do 5. Temelj spreminjanja podjetja predstavlja 

razumevanje njegove celote in delovanja, kar je z opredelitvijo izhodišč za dosego 

raziskovalnih ciljev disertacije prikazano v drugem poglavju. 

2.1 Namen in cilji podjetja 

Teorija podjetja8 (angl. Theory of the Firm) obsega različne ekonomske teorije, ki 

odgovarjajo na vprašanja, kaj je smoter podjetja, zakaj podjetje nastane, kako se 

podjetje loči od zunanjega okolja ter kje in kaj so njegove meje. Ta vprašanja sicer še 

nimajo enolično sprejetega odgovora, saj različne teorije, znotraj teorije podjetja kot 

skupne krovne zasnove, ponujajo različne odgovore. Teorija transakcijskih stroškov 

(angl. Transactions Cost Economics) tako na vprašanje, zakaj podjetje nastane in kako 

obstaja, odgovarja, da je vzrok za nastanek podjetja v tem, da so stroški stalnega 

usklajevanja na trgu večji kot so v podjetju in da je torej od višine transakcijskih 

stroškov odvisno, katere dejavnosti bodo v podjetju izvajali in katere prepuščali drugim. 

Tradicionalna ekonomska teorija pravi, da je maksimizacija dobička temeljni cilj ali 

smoter podjetja. Po drugi strani Williamson (1964) trdi, da je obseg prodaje ali tržni 

delež v kombinaciji z zadovoljivimi dobički temeljni namen velikih industrijskih 

korporacij, ker rast podjetja prinaša več koristi za management. Ena izmed sodobnih 

teorij podjetja je tudi teorija virov. Poleg znajske teorije podjetja (angl. Knowledge 

Theory of the Firm; Grant 1991), je ta od devetdesetih let prejšnjega stoletja 

prevladujoča v strokovni literaturi s področja strateškega managementa. 

                                                 
8 Razumevanje teorije podjetja kot osrednjega dela organizacijske znanosti zajema širše 

področje. Lipovec (1987, 19–20) pravi, da je »pomen proučevanja organizacije torej tudi v tem, 
da bi organizacijo spoznali in jo razumeli, zato …, da bi jo lahko spreminjali«. S teorijo podjetja 
tako razumemo hipoteze glede ustreznega delovanja za doseganje ugodnih učinkov na kakovost 
organizacije združbe po proučevanju nekaterih izraznih oblik delovanja ljudi kot članov 
združbe, konkretneje torej stališč posameznikov ter skupin v združbi do drugih posameznikov in 
skupin ter do (ciljev vplivnih članov) združbe kot celote, oblik in kakovosti stikov, 
součinkovanj, povezav, vzorcev vedenja ter razmerij med njimi (Mihelčič 1999b, 175).  
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Na virih osnovana teorija podjetja sega nazaj v leto 1959 z bazičnim delom 

Penrosove. Na virih osnovana teorija podjetja pravi, da morajo viri izpolnjevati štiri 

pogoje, da zadostijo kriterijem konkurenčne prednosti: heterogenost, vrednost, 

nepopolno posnemljivost in nemobilnost (Barney 1991). Avtorji predlagajo tudi nekaj 

drugih lastnosti, ki naj bi virom zagotavljala konkurenčno prednost na dolgi rok (Peteraf 

1993; Wernerfelt 1997; Mahoney in Pandian 1997; Grant 1991). Viri podjetja so 

pomemben dejavnik odločitve o strategiji, predvsem dolgoročni, v katero sodi tudi 

odločitev o spreminjanju. V literaturi je možno zaslediti kar nekaj delitev virov. Barney 

(1991) loči med tremi oblikami virov: fizični opredmeteni viri, organizacijski kapital ter 

človeški kapital, ki bo v središču pozornosti obstoječega dela in ga mnogi avtorji 

označujejo kot najpomembnejši dolgoročni strateški vir podjetja (Grant 1991).  

Avtorji vedenjske teorije podjetja so se nagibali predvsem k iskanju harmonije med 

človeškim faktorjem in organizacijo v smislu prilagoditve človeških potreb in 

pričakovanj zahtevam ter ciljem podjetja (Wren 1987, 371–372). Skladno z 

ugotovitvami vedenjske teorije je organizacija poleg tehnično-ekonomskega tudi 

socialni sistem (Kovač 2008, 30). To pomeni, da posameznika motivirajo tudi 

sociološki in psihološki dejavniki, da je zadovoljstvo zaposlenih povezano z večjo 

učinkovitostjo ter da vodenje ne more temeljiti samo na formalnih kategorijah. K 

bistvenim ugotovitvam vedenjske teorije podjetja prištevamo še dve, in sicer, da je 

komunikacija pomemben element organizacije in da ima pomembno mesto v delovanju 

organizacije neformalna organizacijska struktura. Pri tem je treba podariti, da podjetje 

deluje tudi ob navzkrižnih interesih raznovrstnih udeležencev podjetja in ima interesna 

razmerja v okolju. S svojimi interesi na podjetje vplivajo mnoge druge organizacije iz 

okolja (država, stranke, združenja, sindikati itd.), trženjski partnerji (odjemalci, 

dobavitelji) in trženjski konkurenti (obstoječi, potencialni, substituti). Vsaka 

organizacija prepoznava tudi pomembnost merjenja uspešnosti; zaveda se tako pomena 

nadzorovanja strategije kot tudi pomena komunikacije (Inphase software 2006, 1).  

Interesi po Tavčarju (1997, 14) odražajo potrebe, želje in pričakovanja udeležencev 

podjetja in izhajajo iz njihovih potreb in vrednot. Udeleženci podjetja poskušajo vsak 

zase dosegati svoje cilje v podjetju uspešneje, kot bi jih mogli izven podjetja. Med 

udeleženci so najpomembnejši lastniki in drugi, ki razpolagajo s podjetjem. Udeleženci 

podjetja so lahko zunanji (vlagatelji izven podjetja, dobavitelji, odjemalci, konkurenti, 

država in družba) in notranji, ki jih Tavčar (1999, 11–12) deli na: 

– Upravljavce, ki usmerjajo vršni management ter skrbijo za uspešnost podjetja. 
– Vršni management, ki ga postavijo upravljavci z nalogo obvladovanja podjetja 

oziroma vodenja ljudi k izidom. Na delo vršnih managerjev vplivajo 
raznovrstni dejavniki iz notranjega in zunanjega okolja, kot tudi splošne 
družbene usmeritve (Hočevar in Jaklič 1999, 11). 

– Izvajalce, ki delujejo po navodilih vršnega managementa. 
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Posamezniki vstopajo v podjetja, da bi lažje dosegli svoje cilje in zadostili 

interesom, ki temeljijo na vrednotah in potrebah ljudi. Podjetje torej sprejme 

posameznika, da bi lažje doseglo svoje cilje in zadostilo interesom lastnikov. Pri tem 

vsak zaposleni prevzame del ciljev podjetja, podjetje pa del njegovih ciljev, pri čemer je 

treba upoštevati tudi časovni okvir. Od stopnje interesne povezanosti (usklajenosti) 

ciljev posameznikov in podjetja je odvisna moč in odpornost podjetja. Če je vzajemno 

privzemanje ciljev podjetja in zaposlenih obsežno, je podjetje močno in odporno. 

Enostransko uveljavljanje ciljev s strani podjetja ali zaposlenih povzroča neravnotežje, 

ki ogroža obstoj podjetja. Podjetje je torej interesna tvorba različnih udeležencev, ki jim 

služi kot instrument za dosego njihovih ciljev (Kralj 1999, 34–35). 

Po Gomezu in Zimmermannu (1993, 16–17) je podjetje predvsem orodje za dosego 

ciljev njegovih lastnikov, interesna združba udeležencev in sistem za soočenje z izzivi 

okolja. Za podjetje je zelo pomembno, da ugotovi, kdo so subjekti vplivanja, kakšni so 

njihovi interesi in kakšna je njihova sposobnost vplivanja. Glede na različne probleme 

se namreč oblikujejo različne interesne skupine, ki jih Hočevar in Jaklič (1999, 19–21) 

delita na primarne in sekundarne. Primarne interesne skupine so tiste, ki so nujne za 

uresničevanje temeljnega poslanstva podjetja. V te skupine se uvrščajo zaposleni, 

lastniki, kupci, dobavitelji, konkurenti, prodajalci in posojilodajalci. Sekundarne 

interesne skupine so druge družbene skupine, ki imajo interes ali zaskrbljenost zaradi 

aktivnosti podjetja, njihovi interesi pa niso neposredno povezani z osnovnim 

poslanstvom podjetja. Mednje uvrščamo lokalne skupnosti, družbene aktiviste, medije, 

poslovno-interesne skupine, domače in tuje vlade ter javnost. 

V Sloveniji je zaradi obstoječe zakonodaje in strukture lastništva podjetij možnost 

vplivanja zaposlenih na politiko podjetja razmeroma velika. Po raziskavi Prašnikarja 

(1999, 48–49) se vpliv zaposlenih odraža v uveljavljanju kratkoročnih koristi, kar 

negativno vpliva na velikost potrebnih investicij v razvoj neotipljivih sredstev 

konkurenčnih prednosti in ogroža dolgoročno rast podjetij (Prašnikar, Dmitrović in 

Makovec Brenčič 2001, 12). Zato je naloga slovenskih upravljavcev in vršnega 

managementa – zagotoviti dolgoročno uspešnost podjetja ob uveljavljanju kratkoročnih 

interesov ene strani – toliko težja in tudi odgovornejša. Podjetje se torej ustanovi z 

namenom doseganja ciljev njegovih ustanoviteljev. Zato ga lahko tolmačimo kot orodje 

za dosego ciljev ustanoviteljev, in ker ni podjetja brez ljudi, predstavlja tudi interesno 

tvorbo raznovrstnih udeležencev.  

Obvladovanje kompleksnejših podjetij in zunanjih okolij ne more potekati le v 

glavi vršnega managerja, temveč je primerneje uporabiti ustrezne modele za snovanje in 

izvajanje politike podjetja. Ti modeli nam pojasnjujejo razmerja v notranjem in 

zunanjem okolju podjetja, zakonitosti spreminjanja podjetja in posledično uporabo 

metod spreminjanja podjetij. V tem smislu sem v nadaljevanju pojasnil vlogo in namen 

dveh modelov za snovanje in izvajanje politike podjetja. 
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2.2 Modeli snovanja in izvajanja politike podjetja 

Modeli snovanja in izvajanja politike podjetja se uporabljajo zaradi učinkovitejšega 

obvladovanja različnih neodvisnih in odvisnih dejavnikov v notranjem in zunanjem 

okolju podjetja, s katerimi se sooča vršni management pri spreminjanju podjetja. 

Načinov snovanja in izvajanja politike podjetja je veliko. Pri njihovem proučevanju 

lahko ugotovimo, da se med seboj razlikujejo v razumevanju podjetja, odnosu do 

okolja, načinu snovanja in udejanjanja politike, vključenosti udeležencev pri snovanju, 

upoštevanem časovnem horizontu ter formalnosti oziroma neformalnosti procesa 

snovanja. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti področja bom v nadaljevanju prikazal le 

dva modela snovanja in izvajanja politike podjetja, ki po mojem mnenju omogočata 

boljše razumevanje dejavnikov izbire metod evolucijskega načina spreminjanja.  

2.2.1 St. Gallenski model integralnega managementa 

Model združuje različne razsežnosti politike podjetja v enovit model. Temeljni 

integralni sklopi modela so po Bleicherju (1999, 70–78) normativni, strateški in 

operativni management, med katerimi je vzpostavljena horizontalna in vertikalna 

integracija (slika 2.1).  

Slika 2.1 St. Gallenski model integralnega managementa  

 

Vir: Bleicher 1999, 77. 
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Normativni management poteka na najvišji upravljalno-vodstveni ravni podjetja; 

izhodišče zanj predstavlja vizija, na kateri temelji statut, politika in poslanstvo ter 

kultura podjetja. Strateški management temelji na upravljanju strateških potencialov 

podjetja in zajema strateške programe, organizacijske strukture in sistem poslovodenja 

ter ravnanje v problemskih okoliščinah. Operativni management je usmerjen v 

optimalno izrabo razpoložljivih potencialov podjetja in vključuje procese organiziranja, 

naloge in ravnanje pri sodelovanju.  

Po Schwaningerju (1994, 49–51) vsak integralni sklop St. Gallenskega modela 

opravlja svoje naloge (slika 2.2), in sicer: 

– naloge normativnega managementa so najbolj trajne in kompleksne ter 

zajemajo usklajevanje interesov vplivnih udeležencev, oblikovanje smotrov in 

temeljnih usmeritev podjetja; 

– strateški management se odraža v iskanju, oblikovanju in obvladovanju 

strateških potencialov podjetja, ki temeljijo na obstoječih in potencialnih 

zmožnostih; 

– operativni management poteka na operativni ravni, ki je usmerjena v optimalno 

in ekonomično izrabo razpoložljivih potencialov podjetja. 

St. Gallenski model obravnava podjetje kot odprt, dinamičen, cilje iščoč in v cilje 

usmerjen proizvodni, ekonomski in socialni sistem. Pristojnosti odločanja so 

razporejene po ravneh, kot poteka proces od politike k izvedbi. Pomembno vlogo igrajo 

ljudje, ki so ključnega pomena za uspeh podjetja. Zato je treba upoštevati njihove 

posebne značilnosti in cilje, odnose z nadrejenimi in okoljem. Razsežnosti upravljalno-

vodstvenega procesa so združene v enovit model. 

Slika 2.2 Vsebinske in časovne dimenzije modela integralnega managementa  

 

Vir: Schwaninger 1994, 51. 
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Značilnost St. Gallenskega modela je sistemski pristop, ustvarjalno vodenje politike 

kot temeljne dejavnosti upravljalno-vodstvenega procesa in upoštevanje interesov 

udeležencev. Taktična raven je vgrajena v strateško in operativno raven, vodoravna in 

navpična integracija elementov posameznih ravni pa poteka preko aktivnosti, struktur in 

vedenja managementa (Belak 1999, 62–64). 

2.2.2 Tavčarjev temeljni model politike podjetja 

V Tavčarjevem modelu politika podjetja izhaja iz vizije lastnikov podjetja in drugih 

vplivnih udeležencev, ki imajo interes za delovanje podjetja in moč vpliva. Udeležence 

je smiselno opredeliti po njihovi vplivnosti in oblikovati vizijo, skladno z njihovimi 

interesi. Vizija je torej rezultat prevladujočih interesov udeležencev kot tudi podlaga za 

oblikovanje smotrov in njim podrejenih ciljev podjetja (Tavčar 1999, 25–27). 

Slika 2.3 Temeljni model politike podjetja  

 

Vir: Tavčar 1997, 41. 
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Middleton in Gorzynski (2002, 18–19) povzemata Bartletta in Ghosala, ki trdita, da 

tradicionalno strateško paradigmo, pri kateri organizacijske strukture in sistemi 

podpirajo strategijo, nadomešča bolj humanistična paradigma, ki se zanaša bolj na 

določanje namena in vizije organizacije ter razvijanje veščin za doseganje te vizije. 

Smotri izhajajo iz vizije podjetja in so rezultat interesov vplivnih udeležencev podjetja. 

Dobri smotri in cilji naj bodo merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. Za ugotavljanje 

uspešnosti je treba doseganje smotrov meriti v ustreznih časovnih intervalih z merili in 

standardi uspešnosti, ki morajo biti enostavni, jasni in primerni za merjenje. Uspešna 

podjetja imajo običajno jasno postavljene, med seboj skladne in merljive cilje. Cilje je 

treba razporediti po njihovi pomembnosti, povezanosti in času, pri čemer temeljne in 

trajne cilje imenujemo smotre, ki izhajajo iz vizije podjetja. Merljivi smotri so temelj za 

presojanje ustreznosti dejavnosti in usmeritev podjetja ter njenih sodelavcev. 

Cilji posameznih nivojev morajo biti hierarhično usklajeni, kar pomeni, da 

doseganje ciljev na nižjem nivoju (praviloma) vodi k doseganju ciljev višje ravni, 

dokler ni dosežen skupen cilj podjetja (Rozman 2000, 56). Podjetje je uspešno, ko 

dosega postavljene smotre in cilje, kar velja tudi za programe in enote podjetja. 

Doseganje ciljev vključuje strategije podjetja, njenih delov in programov. Strategija 

podjetja je po Tavčarjevem temeljnem modelu (slika 2.3) sestavljena iz: 

– dejavnosti za doseganje ciljev (usmeritve in programi), 

– urejenosti za doseganje ciljev (struktura, procesi in sistemi), 

– sredstev za doseganje ciljev (materialna in nematerialna sredstva). 

Sestavine strategije morajo biti med seboj usklajene in povezane z zastavljenimi 

smotri ter cilji podjetja, kar omogoča učinkovito in uspešno poslovanje. Zato je 

načrtovanje politike podjetja iterativen usklajevalni proces. Temeljni model politike 

podjetja ne vključuje časovnih in programskih razsežnosti politike. Te so zajete v 

okvirnem modelu politike podjetja, ki poleg časovnega okvira zajema tudi pomembnost 

in trajnost posameznih politik. Členitev politike podjetja po Kralju (Kralj 1992, 262–

298) zajema temeljno, razvojno in tekočo politiko, ki so pojasnjene v nadaljevanju. 

Temeljna politika izhaja iz vizije podjetja in temelji na interesih udeležencev 

podjetja. Jedro predstavljajo smotri – temeljni cilji podjetja oziroma kaj naj podjetje 

dolgoročno dosega. Ko določimo smotre, postavimo tudi merila uspešnosti za merjenje 

njihovega doseganja. Strategija za doseganje smotrov obsega dejavnost podjetja, 

osnovno urejenost podjetja in osnovni koncept o sredstvih podjetja. 

Razvojna politika podjetja je v daljšem obdobju sestavljena iz razvojne politike 

poslovnih enot. Zasnujejo jih vršni managerji in upravljavci v skladu s skupno razvojno 

politiko podjetja. Cilji poslovne enote vključujejo tržno uspešnost programov in cilje na 

področju razvoja, tehnologije in proizvodnje. Usmeritve poslovne enote izhajajo iz 

analize pomembnih odjemalcev in konkurentov. 
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Tekoča politika poslovnih enot in podjetja izhaja iz razvojne politike in obsega 

njeno konkretiziranje na ravni poslovne enote. Tekoči načrti morajo biti konkretni in 

merljivi, kar omogoča ugotavljanje doseganja uspešnosti posameznikov in skupin. 

Sprotne usmeritve – taktike zadevajo zunanje (kupci, dobavitelji in konkurenti) in 

notranje okolje. Lastniki ali upravljavci v imenu lastnikov določajo ali potrjujejo 

temeljno usmeritev podjetja ter postavljajo merila in standarde uspešnosti. Pri snovanju 

in izvajanju politike podjetja v okviru navodil lastnikov in njihovih pooblaščencev 

sodeluje tudi vršni management, ki v skladu s smotri načrtuje cilje in strategije za 

njihovo dosego. Sledi organiziranje, udejanjanje, nadzorovanje in korekcijsko 

ukrepanje. Vršni management določa temeljne usmeritve in strategije programskih enot 

ter merila za razporejanje omejenih sredstev podjetja po programih in programskih 

enotah.  

Srednji management (angl. Middle Management) z vršnim sodeluje pri snovanju 

razvojne politike, samostojno pa določa temeljne usmeritve za udejanjanje te politike, 

predvsem tekoče letno načrtovanje in izvajanje. Snovanje in izvajanje politike podjetja 

je lahko formalen proces, ki je primeren za kompleksna notranja in zunanja okolja. 

Predvsem v enostavnih in preglednih notranjih in zunanjih okoljih je lahko proces 

snovanja in izvajanja tudi neformalen, kar pomeni, da je napol zavesten, na izkušnjah in 

intuiciji temelječ proces, ki poteka v glavi vršnega managerja.  

Politika podjetja je podprta z emocijami in managerjevo osebno vizijo, ki jo tudi 

promovira in nadzira njeno izvajanje. Strategijo predstavlja izbrana poslovna usmeritev, 

ki mora biti fleksibilna. Procesi in strukture podjetja se prilagajajo navodilom vršnega 

managerja. Strategija ni (in ne sme biti) nekaj osamljenega v procesu poslovodenja, je 

pa korak na poti, po kateri se premika organizacija od poslanstva na najvišji managerski 

ravni do dela, ki ga izvajajo zaposleni v neposrednem stiku s strankami in v ozadju 

(Farrell 2003; Kaplan in Norton 2001).  

Ko smo spoznali osnovne dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje podjetja in 

zakonitosti snovanja in izvajanja politike podjetja, je za izbor optimalnega načina 

spreminjanja podjetja potrebno izdelati analizo stanja v notranjem in zunanjem okolju 

podjetja. V diagnozi stanja poskušamo odkriti pomembne dejavnike, ki vplivajo na 

izbor načina spreminjanja, pri čemer se je potrebno zavedati različnih učinkov načina 

spreminjanja podjetja v odvisnosti od temeljitosti in vrste načrtovanih sprememb, kar je 

opisano v tretjem poglavju disertacije. 
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3 DIAGNOZA STANJA V PODJETJIH PRED SPREMINJANJEM 

Izbor optimalnih metod spreminjanja za podjetje je v veliki meri odvisen od 

uporabe okoliščinam primernih načinov analize okolja kot tudi od poznavanja učinkov 

različnih okvirov spreminjanja podjetja, kar je predstavljeno v tretjem poglavju. 

3.1 Izhodišča za diagnozo stanja v podjetjih 

Kadar se dejansko stanje v podjetju razlikuje od zamišljenega, je nujna analiza, kar 

pomeni spoznavanje podjetja in zunanjega okolja z namenom izboljšanja odločanja in s 

tem smotrnosti doseganja ciljev ter posledično doseganje večje učinkovitosti in 

uspešnosti poslovanja (Rozman 2000, 22). Spoznavanje podjetja in zunanjega okolja je 

lahko naključno in intuitivno. Praviloma poteka sistematično z metodo analize, ki je 

sestavljena iz faze opazovanja in faze diagnoze. Kakovost analiziranja je odvisna od 

opredelitve in upoštevanja naslednjih sestavnih delov analize (Rozman 1997, 8–10): 

– predmeta analize, ki mora biti natančno opredeljen, kot tudi določena njegova 

povezava z okoljem; 

– namena analize, ki predstavlja razlog, zakaj je treba določen predmet 

spoznavati; z namenom določamo, katere informacije potrebujemo, kako 

podrobni naj bodo podatki, kateri vzroki predstavljajo težave in kateri 

prednosti; 

– procesa analize, ki vsebuje izbor optimalne metode analize za konkreten primer. 

Metoda je logično, smotrno in sistematično zaporedje korakov do cilja. Sestavljata 

jo dve (2) stopnji, in sicer: 

1. ugotavljanje problemskih in prednostnih stanj: opazovanje predmeta, njegovega 

delovanja in vedenja v primerjavi s primerljivimi predmeti. 

2. ugotavljanje vzrokov, ki so povzročili ugotovljeno stanje ali delovanje. 

V podjetju, kjer želimo izboljšati poslovanje, je torej nujna predhodna diagnoza 

stanja, ki vključuje zbiranje in analiziranje podatkov. Podatke zbiramo o podjetju in 

okolju, kjer podjetje deluje, pri čemer se poslužujemo notranjih in zunanjih informacij. 

Pri zbiranju se moramo zavedati omejenosti virov (čas in sredstva), zato mora prirastek 

koristi od zbranih informacij presegati stroške pridobivanja teh informacij. 

Načinov zbiranja pomembnih informacij o podjetju je veliko. Pri izboru primerne 

analize je pomembna njena usmerjenost v notranje in zunanje okolje podjetja. Podjetje 

je treba obravnavati kot celoto, a ne brez njegovih strateških poslovnih enot. Po 

Druckerju (1995, 29) mora biti analiza stanja podjetja osredotočena na: 

– zunanje okolje (družbeno okolje, tržišče, kupci, dobavitelji in tehnologije); 

– vizijo, strategije in cilje podjetja; 

– ključne sposobnosti za doseganje vizije podjetja. 



Diagnoza stanja v podjetjih pred spreminjanjem 

30 

Podjetje ima številne vezi s svojim zunanjim okoljem. Vplivi na podjetje so lahko 

obvladljivi ali neobvladljivi. Zato je v diagnozi stanja nadvse pomembno odkriti tiste 

vplive zunanjega okolja, ki odločilno vplivajo na doseganje smotrov podjetja. Pučko 

analizo zunanjega okolja deli na analizo širšega in analizo ožjega zunanjega okolja. 

Analiza širšega zunanjega okolja podjetja zajema (Pučko 1999, 124): 

– naravno okolje (prebivalstvo, naravna bogastva), kjer imajo pomembno vlogo 

ekološke omejitve, lokacijske možnosti in problemi oskrbe z energijo; 

– gospodarsko okolje (gospodarska infrastruktura, politika, sistem in struktura), 

kjer ocenjujemo rast BDP, kritične panoge, prodajo in dinamiko osebne porabe; 

– tehnično-tehnološko okolje (znanje, izkušnje, tehnika in spretnosti), kjer 

ocenjujemo pričakovane novosti, kritične prodore in časovne mejnike; 

– politično-pravno okolje (pravni sistem, vedenje nosilcev moči, delovanje 

sodstva in uprave), kjer so za podjetje pomembne nove zakonske rešitve, 

gospodarska politika in ključne nove politike; 

– kulturno okolje (vrednote, običaji in izobrazba). 

Pri povezovanju z zunanjim okoljem se podjetje najpogosteje srečuje z delojemalci, 

dobavitelji, odjemalci, dajalci kapitala, konkurenti in državo (Pučko 1999, 11). 

Analiza ožjega poslovnega okolja vključuje analizo prodajnega trga in analizo 

privlačnosti panoge, za kar lahko uporabimo Porterjev (1985, 5) model privlačnosti 

panoge. Ta je odvisna od nevarnosti vstopa novih konkurentov in substitutov, od 

pogajalske moči dobaviteljev in kupcev ter rivalstva med obstoječimi konkurenti v 

panogi. Analiziranje zunanjega okolja torej omogoča boljše poznavanje priložnosti, ki 

jih podjetje lahko izkoristi za doseganje konkurenčnih prednosti, in spoznavanje 

nevarnosti, ki ogrožajo prihodnost podjetja. Pridobljeni podatki služijo za oblikovanje 

konkurenčne strategije v soodvisnosti od razmer v okolju (Beal 2000, 27). 

Analiza notranjega poslovnega okolja je namenjena ugotavljanju notranjih 

dejavnikov, ključnih za doseganje postavljenih smotrov podjetja. Temelji na 

ugotavljanju vrzeli med dejanskim in želenim – načrtovanim stanjem. Pri tem 

analiziramo vse poslovne prvine in poslovne funkcije, pomembne za uspeh podjetja. Za 

celovito analizo notranjega okolja lahko uporabimo naslednje modele (Pučko 1999, 

133–162): 

1. Celovita analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti. 

Analiza se prične s primerjalno analizo trendov poslovnih rezultatov 

(realizacija, stopnja rentabilnosti, stopnja pokritja in tržni delež) v izbranih 

časovnih okvirih in nadaljuje z ocenjevanjem podstruktur podjetja in njihovih 

sestavin glede na njihov prispevek k doseženi poslovni uspešnosti. Med več 

poznanimi načini ocenjevanja se najpogosteje uporabljata (1) subjektivno 

ocenjevanje prednosti in slabosti podstruktur ter njihovih sestavin in (2) 
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točkovno ocenjevanje prednosti in slabosti podstruktur ter njihovih sestavin. Po 

oceni prednosti in slabosti je treba izdelati analizo poslovnih priložnosti in 

nevarnosti v prihodnosti, izhajajoč iz obstoječega potenciala podjetja, njegovih 

prednosti in slabosti ter upoštevajoč napovedi o razvoju v zunanjem okolju. Pri 

ocenjevanju zunanjega okolja je treba upoštevati različne dimenzije, kot na 

primer (Miller in Dess 1996, 60) demografsko, socialno-kulturno, politično-

pravno, makroekonomsko in tehnološko okolje. Za analizo priložnosti in 

nevarnosti lahko uporabimo metodo delfi oziroma široko analitično obdelavo 

relevantnih podatkov in informacij. Z opisano celovito analizo prednosti in 

slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti ugotavljamo tudi potencialne 

razvojne probleme, s katerimi se je treba soočiti na planski način, in možne 

elemente razvojne strategije podjetja za prihodnje obdobje. 

2. Portfeljska analiza je namenjena oceni celovite strateške uravnoteženosti 

portfelja poslovnih področij podjetja, v smislu, kako naj lociramo sredstva in od 

kod naj jih pridobimo. Za izvedbo portfeljske analize lahko uporabimo različne 

matrike, na primer portfeljsko matriko »rast/ tržni delež«, razvito pri svetovalni 

hiši Boston Consulting Group Ltd., portfeljsko matriko General Electrica »tržna 

privlačnost/ konkurenčni položaj«, razvito pri svetovalni hiši McKinsey & 

Company Ltd., Hoferjevo portfeljsko matriko »konkurenčni položaj/ življenjski 

cikel proizvoda« in druge. 

3. Analiza na temelju verige vrednosti ob pomoči Porterjeve verige vrednosti. 

Podjetje je uspešno na trgu, če ima zadostne konkurenčne prednosti, ki izvirajo 

iz raznovrstnih aktivnosti v podjetju. Konkurenčna prednost izhaja iz 

stroškovnih prednosti ali boljše diferenciacije proizvoda oziroma storitve. 

Aktivnosti v podjetju so temeljne (notranja logistika, proizvodnja, zunanja 

logistika, trženje in t. i. poprodajne aktivnosti) in pomožne, oziroma vse tiste, ki 

niso uvrščene med temeljne. Za povečanje konkurenčne prednosti in s tem 

poslovnih priložnosti morajo biti posamezne aktivnosti odlično izvedene in 

zagotovljena dobra povezava med njimi. 

3.2 Osnovni okviri za spreminjanje podjetja 

Motiv za spreminjanje podjetja lahko izvira iz problemskega stanja v podjetju 

(posledica vplivov zunanjega okolja) ali želje vplivnih udeležencev po večji uspešnosti 

podjetja. Na spreminjanje organizacije vplivajo zunanje sile, ki jih George in Jones 

(1996, 600–604) delita na:  

– konkurenčne (doseganje konkurenčnih prednosti na trgu, na izbranih elementih 

tržnega spleta); 

– gospodarsko-politične (raznovrstne unije in povezave), globalne, demografske 
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(spremembe strukture trga); 

– socialne in moralne (družbena odgovornost organizacij). 

Od načina odzivanja podjetja na spremembe v zunanjem okolju je odvisno, ali 

naštete sile za podjetje predstavljajo nevarnost ali priložnost za doseganje konkurenčnih 

prednosti (Kotter 1995, 180). Izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja zahteva 

spremembe obstoječega načina poslovanja, kar porablja zmožnosti in prinaša tveganja. 

Izboljševanje je smiselno le, če obeta zadostne koristi v primerjavi s porabljenimi 

zmožnostmi. Za ugotavljanje uspešnosti sprememb je nujna postavitev merljivih ciljev, 

ki morajo biti usklajeni s smotri podjetja ter dosegljivi in privlačni za vse udeležence. 

Vršni manager se pri spreminjanju srečuje z navzkrižnimi interesi različnih vplivnih 

udeležencev. Ti od njega zahtevajo odločitve, ki bi jim prinesle kar največje koristi. Ker 

ima učinek spreminjanja podjetja na udeležence podjetja različen vpliv, mora pri 

spreminjanju upoštevati interese naslednjih vplivnih notranjih in zunanjih udeležencev: 

– lastniki: dobiček, varnost in dolgoročna rentabilnost vloženega kapitala, večanje 

tržne vrednosti vloženega kapitala; 

– vršni management: moč, vpliv, ugled, razvijanje in udejanjanje lastnih zamisli; 

– izvajalci: socialna varnost, osebni dohodek in razvoj lastni zmožnosti; 

– dobavitelji: stabilni odvzem, rednost plačil in ugodni pogoji; 

– odjemalci: primerne koristi za zmerno ceno in zadovoljene potrebe; 

– država in družba: davki, prispevki in delovna mesta. 

Največji vpliv na odločitve vršnega managerja imajo interesi lastnika. Omejitve pri 

odločanju postavljajo zakonodaja, pogodbene obveznosti podjetja in etičnost odločitev. 

Za učinkovitejše spreminjanje podjetja je smiselno izdelati analizo notranjih in 

zunanjih interesnih skupin, ki vključuje (Hočevar in Jaklič 1999, 27) kulturni okvir 

sprememb, identificiranje interesnih skupin, analizo moči po interesnih skupinah 

(sposobnost vplivanja), razumevanje obstoječih ciljev podjetja po interesnih skupinah in 

poslovno etiko posameznih interesnih skupin.  

Podjetje, ki mu uspe vpreči ustvarjalni potencial vseh svojih udeležencev, lahko 

dosega neprimerno boljše poslovne rezultate (Blanchard in Waghorn 1997, 4). 

Usklajevanje interesov vplivnih udeležencev v procesu spreminjanja podjetja po Rocku 

(1990, 30) vključuje naslednje faze: 

1. oceno zavezanosti k spremembam vršnega managementa.  

2. izdelavo seznama vplivnih udeležencev podjetja. 

3. razvrstitev udeležencev v skupine na osnovi podobnih potreb in pričakovanj. 

4. razvrstitev skupin udeležencev na osnovi njihove moči in pozornosti, ki jim jo 

bo treba nameniti pri spreminjanju. 
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Potencialni učinki spreminjanja imajo lahko zelo široke razsežnosti, zato je pri 

spreminjanju poleg ekonomskih kriterijev treba upoštevati tudi politični in socialni 

vidik sprememb (Rock 1990, 27–29). Smiselne so tiste spremembe, katerih cilji 

pomembno in trajno prispevajo k doseganju smotrov podjetja. Zato je racionalno najprej 

obravnavati tiste spremembe, ki zadevajo podjetje kot celoto ter šele nato spremembe, 

ki zadevajo dele in dejavnosti podjetja. Spremembe notranjega okolja podjetja lahko 

vključujejo spremembe (Tavčar 1997, 247):  

– obsega delovanja: proizvodnja, zaposleni in kapital; 

– vsebine dejavnosti: programi, usmeritve programov do partnerjev in 

konkurentov, inovacije programov in tehnologij; 

– urejenosti delovanja: pristojnosti in odgovornosti, delitev in potek dela ter 

razmerja med zaposlenimi; 

– sredstev za delovanje podjetja: obseg virov in sredstev, razmerje med njimi, 

struktura virov po ročnosti in kakovosti, struktura zaposlenih, znanja in veščine. 

V notranjem okolju so ključne tiste spremembe, ki preko svojih vzvodov delujejo 

tudi na druge dejavnosti, dele in programe podjetja. Takšna ključna področja so (Prince 

Waterhouse 1995, 7–9) tržišča in odjemalci, izdelki in storitve, poslovni procesi, 

sodelavci, sistem nagrajevanja ter organizacijska struktura in tehnologije. Ključna 

območja spreminjanja se razlikujejo glede na podjetje, okoliščine in smer spreminjanja. 

Po Kajzerju (1999, 76) so najuspešnejša tista podjetja, ki so se uspela korenito in 

večplastno preobraziti oziroma radikalno inovirati temeljni, upravljavsko-vodstveni in 

informacijski proces. Med tem podjetji so največji skok dosegla podjetja, ki so 

izboljšala upravljavsko-vodstveni proces oziroma proces managementa. Vsi trije procesi 

so med seboj odvisni, s tem, da sta temeljni in informacijski proces determinirana s 

tehnologijo. Ozko grlo oziroma največji potencial za izboljšanje uspešnosti poslovanja 

zato predstavlja proces managementa. 

Spreminjanje podjetja v kompleksnem in dinamičnem okolju spominja na 

oblikovanje in združevanje nezdružljivega. Za uspešno delovanje podjetja morajo 

spremembe zajeti prav vse njegove razsežnosti (Kovač 1999, 166). Ključne spremembe 

se odražajo v spremembah strukture, procesov, sistemov in kulture podjetja ter 

vsebujejo odpravljanje ločnic (vertikalnih, horizontalnih, zunanjih in globalnih), ki 

povzročajo počasno odzivanje, premajhno fleksibilnost in preslabo inventivnost. 

Prestrukturiranje podjetja je uspešnejše, ko so spremembe večdimenzionalne, kar 

pomeni, da segajo čez meje podjetja – od dobaviteljev do kupcev (Prince Waterhouse 

1995, 9–10). 

Vsaka sprememba porablja sredstva podjetja in prinaša tveganje, zato mora 

program sprememb v načrtovanem časovnem obdobju pokazati konkretne, otipljive in 

merljive rezultate, ki presegajo porabo sredstev (Schaffer in Thomson 1996, 152–156). 
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Za ugotavljanje uspešnosti spreminjanja je cilje sprememb treba meriti z merili in 

standardi uspešnosti. Najprimernejše je absolutno ali primerjalno merjenje z 

objektivnimi merili. Najuspešnejše so tiste spremembe, ki po merilih in standardih 

uspešnosti največ prispevajo k doseganju smotrov podjetja, zato naj bodo merila in 

standardi uspešnosti kar najbolj enostavni, jasni in primerni za merjenje. Pri tem 

moramo upoštevati možnost merjenja načrtovanih sprememb v izbranih časovnih 

presekih. Spremembe, ki jih ni mogoče nenehno meriti, niso smiselne. 

Merila in standardi uspešnosti morajo biti zasnovani tako, da je možno podatke o 

merjenih količinah redno in brez velike porabe sredstev pridobiti iz obstoječega 

informacijskega sistema. Na ta način pridobljeni podatki so tako uporabni za več ravni 

managementa. Ker merjenje uspešnosti zahteva določena sredstva, meril ne sme biti 

preveč. Smiselno je omejitev od 3 do 5 meril, pri čemer so najpomembnejša agregatna 

merila, zlasti rentabilnost. Pri izbiranju vrste sprememb se mora vršni manager zavedati, 

da le vseobsežne in strateške spremembe omogočajo dolgoročno uspešno poslovanje. V 

nadaljevanju disertacije je pojasnjen vpliv temeljitosti in vrste sprememb na uspešnost 

njihove uvedbe v podjetju. 

3.3 Vprašljivost rešitev parcialnih metod spreminjanja podjetij 

Namen spreminjanja oziroma prestrukturiranja zdravih podjetij je doseganje 

večjega dobička, večje dolgoročne rentabilnosti in varnosti vloženega kapitala ter 

večanje tržne vrednosti podjetja. Uspešnost spreminjanja podjetja in trajnost učinkov 

sprememb je odvisna od vrste in temeljitosti prestrukturiranja. Izvedene spremembe so 

lahko samo finančnega značaja, ali pa vključujejo tudi strateške spremembe, ki zadevajo 

temeljne usmeritve podjetja, kot na primer spremembe tržne in razvojne usmeritve ter 

organizacijske spremembe.  

Temeljitost prestrukturiranja podjetja je lahko vseobsežna ali površna. Vseobsežno 

prestrukturiranje vključuje bistvene spremembe poslovnih usmeritev, načina 

poslovodenja, kadrovske in finančne politike, poslovnih procesov in načina 

organiziranja. Površno prestrukturiranje se osredotoča zgolj na odpravljanje večjih 

slabosti podjetja. Podjetja, ki so izvedla zgolj površno prestrukturiranje, so kmalu 

ponovno zapadla v krizo (tabela 3.1). 

Tabela 3.1 Uspešnost prestrukturiranja zdravih podjetij (v %)  

  Vrsta prestrukturiranja 

  Finančno Strateško 

Temeljitost prestrukturiranja Vseobsežno 45 % 85 % 

 Površno 25 % 47 % 

Vir: Rock 1990, 50. 
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Rock (1990, 43–55) je s proučevanjem prestrukturiranja 135 velikih ameriških 

podjetij iz 26 gospodarskih panog v letih 1980–1987 ugotovil, da je bilo izboljšanje 

poslovanja podjetij uspešnejše v primerih, ko je bilo prestrukturiranje izvedeno 

temeljito in je vključevalo strateške spremembe, kar je razvidno iz tabele 3.1. 

Čeprav je bilo prestrukturiranje vseobsežno in strateško, je rezultate poslovanja 

izboljšalo le 85 % proučevanih podjetij, ki so se lotila prestrukturiranja. Delež podjetij, 

ki so izboljšala rezultate poslovanja pri vseh ostalih oblikah prestrukturiranja je bil 

manjši, kar pomeni, da parcialne metode spreminjanja podjetij pri izboljševanju 

uspešnosti poslovanja ne dajo tako dobrih rezultatov kot vseobsežno in strateško 

prestrukturiranje. 

Za uspešno prestrukturiranje je po Rocku (1990, 52) treba postaviti jasne in 

merljive cilje ter strategije za njihovo doseganje, ustrezno dinamiko uvajanja sprememb, 

močno podporo lastnikov in vršnega managementa ter sposobnega poslovodjo 

sprememb za uveljavitev kulture, ki podpira uvajanje načrtovanih sprememb strukture, 

procesov in sistemov. 

Ko smo opravili diagnozo stanja v notranjem okolju in spoznali vplivne dejavnike 

sprememb v podjetju, je med množico poznanih metod spreminjanja pred izborom 

optimalnega načina spreminjanja podjetja v prvi vrsti nujno pravočasno spoznavanje 

značilnosti sprememb v zunanjem okolju, načinov dosedanjega odzivanja notranjega 

okolja in lastnosti posamezne metode spreminjanja podjetja, kar opisuje četrto poglavje. 
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4 KONCEPTI ODZIVANJA PODJETJA NA SPREMEMBE OKOLJA 

Poglavje vsebuje prikaz različnih načinov odzivanja, ki jih lahko uporabi podjetje 

glede na značilnost sprememb v okolju. V nadaljevanju poglavja so prikazane 

pomembne značilnosti proučevanih metod spreminjanja podjetij kot tudi ocena 

dosedanjih relevantnih znanstvenih raziskav. 

4.1 Značilnosti sprememb v okolju in odzivanje podjetja 

Smo v obdobju intenzivnega razvoja in najbolj korenitih sprememb v zgodovini 

človeštva. Sedenje na lovorikah ob tako intenzivnih spremembah vodi v nazadovanje. 

Vse, kar je omogočilo naš uspeh v preteklosti, lahko predstavlja oviro za uspešnost v 

prihodnosti (Peters 1997, 4–5). Za vršni management je zato nadvse pomembno, da 

pravočasno predvidi in prepozna značilnosti sprememb v zunanjem okolju ali jih celo 

generira in podjetje glede na značilnosti notranjega okolja pripravi na ustrezne odzive. 

Spremembe v okolju so lahko hitre ali počasne, zvezne ali nezvezne. Na podjetja 

najbolj odločilno vplivajo spremembe v zunanjem okolju, ki nastanejo kot posledica 

sprememb mednarodne politike, ekonomije, vladnih ukrepov, življenjskega stila, 

tehnologije ali globalizacije. Spremembe v zunanjem okolju povzročajo spremembe v 

obsegu in vsebini delovanja podjetja, strukturi in procesih, s čimer se spreminjajo tudi 

pogoji poslovanja in vzorci odzivanja podjetja, kar vpliva na spremembo formule za 

uspešnost podjetja. Obvladovanje in povzročanje sprememb z načrtovanjem, 

organiziranjem, usmerjanjem in nadzorovanjem ustreznih dejavnosti je zato temeljna 

naloga vršnega managementa.  

Podjetje v počasi spreminjajočem se okolju uvaja metode odzivanja sekvenčno, in 

sicer zaporedno. V hitro spreminjajočem se okolju za sekvenčno odzivanje ni časa, zato 

podjetje preživi le z usklajeno in sočasno uporabo vseh treh načinov odzivanja 

(varčevanje, evolucijsko prilagajanje in revolucijsko spreminjanje usmeritev). Aktivno 

delovanje podjetja v okolju pomeni povzročanje sprememb v notranjem in zunanjem 

okolju podjetja, medtem ko reaktivno delovanje pomeni predvsem odzivanje na aktivno 

delovanje drugih. V praksi se proaktivni in reaktivni koncept delovanja pogosto 

prepletata. Podobno se po Courtneyju (2001, 40–43) podjetje lahko odziva na vplive 

okolja s prilagajanjem spremembam ali s povzročanjem sprememb.  

Prilagajanje spremembam temelji na hitrem prepoznavanju novih priložnosti in 

kreativnem posnemanju, kar je manj tvegano, vendar prinaša nižje donose. Uspešno 

odzivanje s prilagajanjem zahteva sposobnost prepoznavanja sprememb na tržišču, 

kreativno zavarovanje tržnega položaja, neprestano eksperimentiranje in fleksibilnost.  

Povzročanje sprememb temelji na inovacijskih spremembah strukture, procesov, 

tehnologije, izdelkov in storitev, kar vpliva na spremembo pogojev konkuriranja na 

trgu.  
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Povzročanje sprememb zahteva vizionarstvo, pogum za uresničitev vizije in dodatna 

sredstva podjetja. Prinaša večje donose, vendar je tudi bolj tvegano, saj lahko napačna 

usmeritev povzroči tudi propad podjetja. Podjetje lahko uporablja enega od obeh 

načinov odzivanja, ki pa se lahko medsebojno prepletata. V tem primeru je izbor 

odvisen od ravni in vrste predvidljivosti vplivov okolja (slika 4.1). V pogojih velike 

nepredvidljivosti zunanjega okolja (nivo 4) lahko povzročanje sprememb v okolju 

podjetja vodi k večjim donosom ob manjših tveganjih kot v pogojih predvidljive 

prihodnosti. Posnemanje sprememb je primernejše, kadar so ključna sredstva verige 

vrednosti stabilna (nivo 1) ali podjetje nanje nima vpliva. 

Slika 4.1 Nivoji predvidljivosti vplivov okolja 

 

Vir: Courtney 2001, 44. 

Vplive okolja je po Courtneyju (2001, 44–45) vedno mogoče uvrstiti v enega od 

štirih temeljnih nivojev. Koncept posnemanja ali povzročanja sprememb za vsak nivo 

predvidljivosti vplivov okolja vsebuje drugačen nabor strateških odzivov podjetja.  

Poleg sposobnosti razumevanja vplivov okolja na izbor načina odzivanja podjetja 

pomembneje vplivajo tudi elementi tržišča (lojalnost blagovnim znamkam in lojalnost 

kupcev) in sposobnosti podjetja (sredstva, tehnologija, znanje, vizionarstvo, ugled, 

vodilni tržni položaj, sposobnost inovacij, operativna odličnost itd.). Vplivi okolja na 

podjetje so lahko ugodni (za podjetje predstavljajo priložnost) ali neugodni (za podjetje 

predstavljajo nevarnost). Odzivi podjetja na vplive okolja so lahko spontani (odzivov ni 

mogoče predvideti) ali vodeni z delovanjem, učenjem ali načrtovanjem. 

Nivo 4: popolna nepredvidljivost 

Možni izidi niso predvidljivi 

Nivo 3: niz možnih prihodnosti 

Vrsta možnih prihodnjih izidov 

Nivo 1: poznana prihodnost 

En možen prihodnji izid 

Nivo 2: alternativna prihodnost 

Omejen nabor možnih prihodnjih  

izidov, eden od njih bo nastopil 

A 
 
B 
C 
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Načrtno odzivanje je primernejše in vključuje postavljanje ciljev in strategij za 

njihovo dosego. Načrtno odzivanje je posamično, ko se odzivamo na vsak vpliv 

posebej, in sistematično, ko uporabljamo predračunavanje, dolgoročno načrtovanje ali 

strateški management. Sistematično odzivanje poleg analitičnega vključuje predvsem 

rutinsko odločanje. Izbor načina odzivanja je odvisen od kompleksnosti notranjega in 

zunanjega okolja podjetja. Posamično odzivanje uporablja predvsem analitično, v 

nekaterih primerih pa tudi intuitivno odločanje.  

Slika 4.2 Načini posamičnega odzivanja podjetja  

 

T – čas za normalen odziv. 
T1 – čas za krizno odzivanje. 
A – uporaba načrtnega odzivanja. 
B – odzivanje po konceptu močnih signalov. 
C – odzivanje po konceptu šibkih signalov. 
D – krizno odzivanje. 

Vir: Ansoff 1990, 398. 

Po Ansoffu (1990, 397–398) lahko posamično odzivanje – glede na potreben čas za 

odziv na vpliv okolja – razdelimo v naslednje tri kategorije (slika 4.2): 

1. Koncept močnih signalov. Čas do pojava vpliva spremembe na podjetje je daljši 

kot čas za normalen odziv. Koncept je najučinkovitejši, ker omogoča 

predvidevanje in načrtovanje vsakega posameznega odziva.  

2. Koncept šibkih signalov. Sprememba je že znana, na razpolago je še dovolj 

časa za normalen odziv. Koncept je manj učinkovit, ker mora podjetje omejena 

sredstva za odzivanje porazdeliti na več možnih vplivov. 

3. Koncept kriznega odzivanja. Čas od slutnje o spremembi do vpliva te 

spremembe na podjetje je krajši kot čas za normalen odziv. Če primerjamo 
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hitrost posameznih odzivov, je krizno odzivanje najhitrejše. Vendar 

pomanjkanje časa privede do improviziranja in intuitivnega vodenja, kar 

poslabša kakovost odzivanja. 

Vsak koncept odzivanja podjetja na vpliv okolja ima svoje prednosti in 

pomanjkljivosti in je optimalen v drugačnih okoliščinah. Pri izbiri koncepta odzivanja je 

treba upoštevati načelo, da je prirastek zaradi koristi podjetja pri uporabi proaktivnega 

ali reaktivnega delovanja večji od porabljenih sredstev podjetja in obratno; nastala 

škoda mora biti zaradi manjše uporabe sredstev manjša od škode, ki bi nastala, če bi 

uporabili vsa razpoložljiva sredstva. Pri tem je treba računati tudi s potencialnimi 

oportunitetnimi izgubami, ki bi jih imelo podjetje, če sprememb ne bi uvedlo ob pravem 

času. 

Primernost uporabe posameznega načina odzivanja v odvisnosti od predvidljivosti 

zunanjega vpliva, njegove kompleksnosti in novosti za podjetje je prikazana v tabeli 

4.1. Ko zaznamo nov vpliv v okolju podjetja, moramo najprej oceniti, do kakšne mere 

so ogrožene funkcije in cilji podjetja. Odziv na motnje iz okolja mora ustrezati 

kompleksnosti teh motenj. V danih okoliščinah mora biti čim bolj enostaven in s 

pomočjo razpoložljivih sredstev podjetja tudi izvedljiv. 

Tabela 4.1 Izbor načina odzivanja podjetja glede na predvidljivost, kompleksnost 

in novost vpliva okolja 

Predvidljivost Ustrezen način odzivanja 

Nizka 
koncept šibkih 

signalov dolgoročno 

načrtovanje + 

priložnostno 

odzivanje 

načrtovanje + 

priložnostno 

odzivanje 

odzivanje z 

učenjem 

Zmerna 
koncept močnih 

signalov 

strateški 

management + 

priložnostno 

odzivanje 

Visoka 
spontano 

odzivanje 

dolgoročno 

načrtovanje 

strateški 

managemenent 

strateški 

managemenent 

Kompleksnost nizka visoka visoka/ nizka visoka/ nizka 

Stopnja novosti visoka/ nizka nizka zmerna visoka 

Vir: Ansoff 1990, 475. 

Podjetja, ki so pri odzivanju na spremembe okolja hitrejša, potrebujejo za 

prilagoditve precej manj časa. Ne glede na koncept odzivanja je v konkurenčnem okolju 

hitrejše podjetje (ob enakih pogojih in strategiji) pri doseganju ciljev običajno 

uspešnejše od počasnejšega podjetja. Dinamično okolje od podjetij zahteva dinamično 

prilagajanje vplivom, kar v podjetju zahteva spremembe, ki morajo biti po vsebini 

pravilno izbrane, dovolj hitre, po obsegu dovolj izdatne in uvedene v pravem trenutku. 
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Predčasne ali prepozne spremembe ne dosežejo pričakovanega učinka. Pravočasno 

uvedena sprememba podjetju prinese korist (večji donos in dobiček), ki se med potekom 

življenjskega cikla programa lahko spreminja. Od potekov sprememb programov 

podjetja je odvisna donosnost poslovanja celotnega podjetja.  

Ko smo spoznali značilnosti vpliva zunanjega okolja na podjetje in v odvisnosti od 

notranjega okolja izbrali koncept odzivanja podjetja, je treba upoštevati, da na izbor 

načina spreminjanja podjetja vpliva tudi odpornost oziroma pripravljenost notranjega 

okolja na spremembe, kar je opisano v podpoglavju 4.2. 

4.2 Načini spreminjanja uspešnosti poslovanja podjetja 

Spremembe se ne dogajajo same od sebe. Vselej jih sproži pritisk, ki mu nasprotuje 

odpor. Po Streblu (1992, 111–112) je način spreminjanja odvisen od razmerja med 

pritiski, ki spremembe povzročajo, in odpori, ki jim nasprotujejo (tabela 4.2).  

Tabela 4.2 Načini spreminjanja podjetja 

Močan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpor proti 

Ni sprememb – status quo: 

- naraščajoč odpor in 

nasprotovanje zadržujeta 

spremembe; 

- odzivanje konkurentov je 

podobno; 

- podjetje ali panoga se 

postopno odmakne iz 

prelomnega področja. 

 

Prelomi – ostri skoki: 

- pritisk zlomi odpor; 

- zlom sproži navidezno 

nepomembne spremembe; 

- zlom je posledica novega 

proizvoda ali bojevanja s 

cenami; 

- zlom spremeni pravila 

tekmovanja. 

 

 

spremembam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibek 

Obrati – občasne spremembe: 

- pobudniki občasno 

odstranijo ovire ali se 

odločijo za spremembe; 

- pobudniki sprememb so 

pogosto na strani 

povpraševanja; 

- občasno spreminjanje je 

pogosto ob koncu 

življenjskega cikla enega 

izmed dejavnikov. 

Zvezne spremembe –  

nenehno spreminjanje: 

- dejavniki odpora se prelevijo v 

dejavnike spreminjanja po 

začetnem odporu; 

- po zatišju se sistem preseli v 

območje nenehnega 

spreminjanja; 

- odnos do dejavnikov sprememb 

je bolj odprt in odziven. 

 

 

 

 Šibek                          Pritisk na spremembe                            Močan  

Vir: Strebel 1992, 112. 
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Običajno z naraščanjem pritiskov narašča tudi odpor. Dokler je ta močnejši od 

pritiskov, spremembe ne nastopijo – stanje status quo. Območje, kjer je malo pritiskov 

in odporov, spremembe pa se dogajajo zgolj slučajno, imenujemo »področje občasnih 

sprememb«. Ko so pritiski veliki in odpori majhni, se podjetje nenehno – zvezno 

spreminja. V področju velikih pritiskov in velikih odporov se spremembe dogajajo le z 

nezveznimi prelomi. Za spremembo stanja je pogosto potrebno tudi krizno stanje, ki 

lahko uide nadzoru, kar pomeni, da je tveganje veliko in gospodarnost spreminjanja 

majhna. 

Spreminjanje s prelomi (prva pot) je ponavadi najhitrejše in izgleda enostavno, 

vendar ima tudi svoje slabosti. Udeleženci se prehodu v drugo področje zaradi 

raznovrstnih pritiskov uklonijo, kar se lahko odraža v obliki nejevolje, maščevalnosti in 

sovraštva, s čimer se zmanjša tudi motivacija za delo. Proces spreminjanja z obrati 

(druga pot) pa je participativen in temelji na sodelovanju udeležencev pri načrtovanju in 

izvajanju sprememb. Pri tem igra pomembno vlogo vršni management, ki udeležence 

spodbuja k večji ustvarjalnosti, zagotavlja podporo novim zamislim, omogoča dovolj 

svobode pri iskanju rešitev, zagotavlja čas za usklajevanje stališč, postavlja jasne cilje in 

merila uspešnosti ter nenazadnje poskrbi za nagrajevanje rezultatov sprememb. 

Ko se podjetje odzove na spremembe med zadnjimi, je možnost vpliva vršnega 

managementa na spremembe zelo majhna. Preostane le še možnost izbire ustreznega 

odziva. Ta je odvisen od pravilne ocene sil, ki povzročajo spremembe, in vrste odporov 

proti spremembam. Če je sila, ki povzroča spremembe, močna in raste, v okolju pa 

obstajajo močni odpori proti spremembam, je smiselno upoštevati radikalne načine 

spreminjanja podjetja (t. i. prva pot). V primeru, ko je podjetje odprto za spremembe, se 

odpori lahko premagajo postopno z evolucijskimi načini spreminjanja (t. i. druga pot). 

Uvedba bolj radikalnih sprememb, kot je potrebno, je za podjetje neproduktivno.  

Sile odpora proti spremembam določajo, do katere ravni bodo zaposleni vključeni v 

oblikovanje sprememb. Pri šibkih odporih je v oblikovanje sprememb vključenih več 

zaposlenih, medtem ko je pri visokih odporih vključeno praviloma le poslovodstvo. 

Podobno so po Buchananu in Huczynskemu (1997, 466) evolucijski načini 

spreminjanja primerni, ko so potrebne majhne spremembe v podjetju, ko je na voljo 

dovolj časa za prilagoditev na spremembe in ko so jim ključni udeleženci še naklonjeni. 

Revolucijski načini spreminjanja so primerni v okoliščinah, ko je ogroženost ciljev 

podjetja velika, ko so potrebne korenite spremembe, ko je potreben čas za prilagoditev 

kratek in ko je podpora spremembam med udeleženci nizka. 

Posamezne metode za izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja so primerne za 

odzivanje na različne vplive iz zunanjega okolja. Temu ustrezno vsebujejo drugačne 

koncepte odzivanja notranjega okolja. Iz množice poznanih metod spreminjanja podjetij 

so v nadaljevanju predstavljene značilnosti proučevanih šestnajstih metod spreminjanja. 
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4.3 Evolucijski in revolucijski na čin spreminjanja podjetja 

Spremembe v zunanjem okolju so tako različne, da za notranje prilagajanje 

univerzalne metode spreminjanja ne obstajajo (Strebel 1992, VIII). Iz tega izhaja, da vse 

metode spreminjanja za izboljšanje uspešnosti poslovanja niso primerne za vsa podjetja 

niti za ista podjetja v vseh časovnih obdobjih. S časom se namreč spreminjajo tudi 

vplivi notranjega in zunanjega okolja. Podjetja se nahajajo v panogah z različnimi 

zakonitostmi in v različnih fazah razvoja trga. Tudi vršni management posreduje 

drugačna znanja in izkušnje. 

Za izvajanje politike podjetja naj bi imel vršni management na razpolago tudi do 65 

metod spreminjanja (Rigby 2001, 1–3). Ob tem obstaja velika intenzivnost nastajanja 

novih metod – po Grintu (1997, 33) naj bi v zadnjih štiridesetih letih vsako leto nastala 

vsaj ena nova metoda.  

Večina novih metod spreminjanja, z izjemo reinženiringa in najema specialističnih 

storitev pri najboljših zunanjih izvajalcih, obravnava že poznane rešitve v teoriji 

managementa na spremenjen način (Drucker 1995, 21). Zaradi množice poznanih metod 

spreminjanja in omejenih sredstev sem se v disertaciji osredotočil na proučevanje 

šestnajstih med seboj zelo različnih metod spreminjanja podjetij. 

Evolucijski način spreminjanja podjetja izhaja iz ekološko-populacijske teorije 

(angl. Population Ecology). Predstavniki te teorije, kot so Aldrich, Freeman in Hannan 

(Winterleitner 2002, 34), za razliko od situacijskih teoretikov dvomijo, da se 

organizacija lahko hitro ali v večji meri spreminja in prilagaja okolju. Trdijo, da 

predpostavka situacijske teorije, po kateri se organizacije lahko prilagajajo dejavnikom 

okolja, pripisuje preveliko moč in fleksibilnost samim združbam, hkrati pa preveč 

zanemarja vlogo okolja kot dejavnika moči, ki pogojuje preživetje združb. Namesto 

tega ekološko-populacijska teorija smatra organizacije za nefleksibilne, inertne in 

počasne v odzivanju na spremembe okolja in zato le redko zmožne izvajati procese 

prilagajanja. Usklajenost z okoljem in uspeh organizacije je tako bolj rezultat selekcije 

okolja kot dejavnosti podjetja oziroma njegovih managerjev. Vedno nastajajo nove 

organizacije, ki se skozi čas spreminjajo (Rozman 2000, 46). Pri tem veljajo principi 

variacije (načrtovane ali slučajne), selekcije (različna stopnja preživetja posameznih 

organizacijskih oblik), obstanka (stanje stabilnosti, ki se kaže v vzpostavitvi standardnih 

postopkov delovanja oziroma formalnih pravil) in borbe za obstanek.  

Na določenem področju obstoji vrsta oziroma populacija podjetij, katere odlikujejo 

sorodne značilnosti. Ta z nastankom oblikujejo okolju ustrezno organizacijo. Podjetja 

skozi čas težko prilagajajo svojo organizacijsko obliko zahtevam spreminjajočega se 

okolja, ker težko spreminjajo obstoječa razmerja, procese in vrednote, hkrati pa težko 

predvidijo spremembe v okolju. V večini primerov se njihova organizacija vse bolj 

odmika od zahtev okolja, zato podjetja životarijo in postopno propadajo.  
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Populacijska teorija smatra, da nove organizacijske oblike večinoma nastajajo z 

novimi podjetji in ne toliko z uspešnim prilagajanjem obstoječih. Slednje je bolj rezultat 

srečnega naključja kot pa zavestne akcije njihovih managerjev. Ekološko-populacijska 

teorija organizacije, ki vidi selektivno moč okolja v redkosti virov in tekmovalnosti med 

podjetji, zanemarja predpostavko obilja in obnovljivosti virov ter sposobnost 

medsebojnega sodelovanja med združbami.  

Ekološko-populacijska teorija smatra okolje in organizacijo za strogo realno, 

materialno in samostojno (Volberda 1999, 49–50). Organizacija in njeno okolje je tudi 

socialni sestav, saj je v določeni meri rezultat delovanja posameznikov, skupin in 

združb, ki v njem bivajo. Organizacija združbe tako ni le določena oziroma izbrana od 

okolja, temveč jo člani združbe tudi aktivno soustvarjajo. Teorija zanemarja vlogo 

človeškega faktorja kot dejavnika izbire. Prav tako daje malo informacij o tem, kdo in s 

kakšnimi motivi pravzaprav sprejema odločitve v zvezi s strukturnim prilagajanjem in 

kako se to prilagajanje izvaja. Tak pristop kaže potrebo po analizi strukturnega 

prilagajanja na ravni človeškega faktorja, vključno z vplivom njegovih vrednot, 

interesov in moči, zlasti pri zasnovi ključnih dejavnikov izbire metod spreminjanja, 

potrebnih za realizacijo osrednje empirične raziskave. 

Revolucijski način spreminjanja podjetja se je v ZDA intenzivno uporabljal v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Po navedbah Hammerja (1994, XI) ga je leta 1994 

izvajalo med 75 in 80 % večjih ameriških podjetij, za kar naj bi v letu 1994 porabila več 

kot 30 bilijonov USD. Številni avtorji s tega področja, kot na primer Champy (1996, 3), 

poročajo o prav spektakularnih rezultatih revolucijskega načina spreminjanja v 

nekaterih severnoameriških podjetjih. Ta naj bi z omenjenim načinom dosegla: 70 % 

znižanje pretočnih časov, 40 % znižanje stroškov, 40 % povečanje zadovoljstva kupcev, 

kakovosti in prihodkov ter 25 % rast tržnega deleža. 

Po raziskavah svetovalne hiše Bain & Company (Rigby 2001, 18–19) je vršni 

management v proučevanih podjetjih v letu 2000 izmed različnih metod spreminjanja 

podjetij uporabljal strateško načrtovanje v 76 %, celovito ravnanje s kakovostjo v 41 % 

in reinženiring v 38 % primerov. Za optimalen izbor je poleg naštetih dejavnikov 

notranjega in zunanjega okolja nujno poznavanje ključnih karakteristik posamezne 

metode spreminjanja. S tem namenom je v nadaljevanju poglavja podan kratek opis 

pomembnih značilnosti proučevanih metod spreminjanja podjetij. 

4.4 Evolucijske metode spreminjanja  

Za izboljšanje uspešnosti podjetja je možno uporabiti različne metode spreminjanja. 

Vsaka metoda je optimalna v drugačnih okoliščinah. Na izbor metode vplivajo mnogi 

dejavniki v notranjem in zunanjem okolju podjetja. V nadaljevanju so opisane osnovne 

značilnosti proučevanih metod spreminjanja podjetij, izbranih na osnovi rezultatov 

polstrukturiranih intervjujev v okviru predhodne kvalitativne raziskave v disertaciji.  
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Skrajševanje pretočnih časov temelji na skrajševanju odzivnih časov podjetja s 

pomočjo uporabe analitičnih tehnik za zmanjševanje t. i. »mrtvih časov« in aktivnosti, 

ki ne ustvarjajo vrednosti kot tudi na uvajanju vzporednih procesov in izboljševanju 

procesa odločanja.  

Cilj pristopa je zniževanje stroškov, povečevanje produktivnosti in skrajševanje 

odzivnega časa na zahteve kupcev.  

Strateško načrtovanje9 (angl. Strategic Management) pomeni načrtovanje 

aktivnosti, ki so vitalne za usmeritev in delovanje celotnega podjetja. Fletcher in Harris 

(2002, 297–314) trdita, da ima ugotavljanje, ali je strateško načrtovanje (kot »celota«) 

»dobro« ali »slabo«, malo vrednosti. Kot nosilec odločanja ima vršni management 

glavno vlogo v spremljanju, analiziranju in predvidevanju dogajanj v zunanjem okolju 

ter prilagajanju podjetja zunanjim vplivom. Različni vplivi okolja zahtevajo drugačen 

strateški odziv. Najbolj uspešna so podjetja, kjer je vršni management sposoben 

generirati strategije, ki pripravijo strukturo, procese, sisteme in kulturo na predvidene 

spremembe okolja. Na izbiro primerne celovite strategije vplivajo tudi razne 

korporacijske elite, ki s svojimi pogledi, izkušnjami, vrednotami ter položajem v 

podjetju v veliki meri usmerjajo izbor potencialnih celovitih strateških usmeritev 

(Jensen in Zajac 2004, 507).  

Celovito ravnanje s kakovostjo (angl. Total Quality Management) dnevno združuje 

vse poslovne funkcije podjetja – od razvoja izdelka, vhodne kontrole surovin in 

proizvodnje, do tržnega komuniciranja s ciljem večanja zadovoljstva kupca. 

Ustanovitelji koncepta celovitega ravnanja s kakovostjo, ki je bil razvit v ZDA in na 

Japonskem (Ishikawa 1989, 12), so Deming, Juran ter Crosby. V tesni povezavi s TQM 

so ISO standardi (9001, 14001, OHSAS 18001 itd.), ki jih ima vpeljane tako v Sloveniji 

kot tudi v Evropi veliko podjetij.  

Po Samuelu in Fungu (2005, 3) predstavlja TQM pojem poslovne odličnosti, in 

sicer:  

– »Total« pomeni, da vključuje TQM vsako osebo v podjetju, če je mogoče tudi 

odjemalce in dobavitelje; 

– »Quality« pomeni, da je treba odjemalčeve zahteve natančno izpolniti; 

– »Management« pomeni, da so vodilni izvrševalci, torej vodstvo podjetja, 

popolnoma odgovorni za izvršitev nalog TQM. 

                                                 
9 Po Akhterjevem mnenju (2003, 21) je bilo strateško načrtovanje tradicionalno usmerjeno 

predvsem v sprejemanje odločitev – glavno vprašanje pri tem je bilo »kaj moramo storiti?«. Pri 
takem pristopu nastopijo dejanja pred ustvarjanjem znanja. Po starem načinu (Arveson 2004) je 
strateško načrtovanje namesto v strategije večinoma usmerjeno v izboljšavo procesov in 
aktivnosti, po novem načinu pa je usmerjeno v oblikovanje in izboljševanje strategij. 
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Evropski model poslovne odličnosti ima na področju rezultatov štiri področja 

(poslovni rezultati, zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih, vpliv na 

družbeno okolje), na katerih naj podjetje postavlja lastne cilje in spremlja njihovo 

doseganje (Steed in Gwyn 2003, 9–13; Svensson 2004, 12–14). Glavni cilj celovitega 

ravnanja s kakovostjo je, da se vsaka operacija že prvič opravi kakovostno. Ker je 

kakovost vgrajena v vsako operacijo, se zmanjša potreba po kontroli, s tem pa tudi 

stroški poslovanja.   

Vizija in poslanstvo opisujeta želeno prihodnost podjetja, s čimer vplivata na 

strategije in cilje ter sooblikujeta kulturo podjetja. S pomočjo promocije elementov 

vizije in poslanstva v obliki izjav in gesel se ciljno vpliva na zaposlene in ostale 

udeležence podjetja ter razvija kulturo, potrebno za dosego ciljev. 

Najem storitev oziroma zunanje izvajanje (angl. Outsorcing) predstavlja najem 

zunanjih specializiranih izvajalcev za opravljanje dejavnosti, ki ne predstavljajo 

osnovne dejavnosti podjetja. Cilj je doseganja nižjih stroškov in večje učinkovitosti 

podpornih dejavnosti ter omogočanje večje osredotočenosti k osnovni dejavnosti, ki 

predstavlja ključno konkurenčno prednost podjetja na trgu.  

Primerjalno presojanje (angl. Benchmarking) predstavlja proces sistematičnega 

analiziranja ter posnemanja postopkov in procesov v podjetjih, ki so na določenem 

področju vodilna v svetu, s ciljem doseganja enakih sposobnosti. 

Vertikalne integracije so namenjene uskladitvi aktivnosti udeležencev v verigi 

(dobavitelj–proizvajalec–distributer–trgovec) z vidika kupca enovitega procesa, s ciljem 

doseganja višjega nivoja zadovoljevanja njegovih potreb. Vertikalne integracije so 

podprte z informacijsko tehnologijo, ki omogoča izmenjavo informacij in storitev izven 

meja podjetja. Vertikalne integracije vplivajo na skrajševanje odzivnih časov, znižanje 

zalog in povečanje fleksibilnosti. 

Oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti10 podjetja lahko izhaja iz 

edinstvene tehnologije, specialističnega znanja in odlične organiziranosti v primerjavi s 

konkurenti. Edinstvene sposobnosti (temeljne zmožnosti) se odražajo v kolektivnem 

znanju in načinih delovanja zaposlenih, zaradi česar predstavljajo izrazito konkurenčno 

sposobnost, ki jo je izredno težko posnemati. Tudi Grundy in Brown (2002, 17) 

opredelita strategijo kot hotenje priti od tu, kjer si sedaj, do tja, kjer hočeš priti, z 

oblikovanjem edinstvenega in težko posnemljivega vira konkurenčne prednosti. 

Merjenje nivoja zadovoljstva kupcev temelji na poglobljeni identifikaciji potreb 

kupcev, merjenju njihovega zadovoljstva in oblikovanju izvirnih načinov za njihovo 

zadovoljitev. S poglabljanjem zadovoljstva kupcev se povečuje tudi njihova lojalnost 

podjetju. 

                                                 
10 V slovenski znanstveni literaturi lahko za označevanje te evolucijske metode 

spreminjanja zasledimo tudi izraz »oblikovanje temeljnih zmožnosti«.     
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Strategija rasti temelji na povečevanju obsega poslovanja. Rast lahko izhaja iz 

lastnih sredstev, kot so večja prodaja, novi izdelki in trgi ali iz tujih sredstev iz naslova 

združevanj, nakupov in prevzemov. 

Reinženiring (angl. Reengineering) predstavlja celovito preoblikovanje poslovnega 

procesa (v strukturi, načinu dela, sistemu vodenja, kulturi itd.) in s tem vseh njegovih 

temeljnih poslovnih funkcij s ciljem radikalnega izboljšanja konkurenčne sposobnosti 

poslovnega sistema (Hammer 1997). Metoda ne predstavlja le manjših sprememb, 

temveč predstavlja korenito preoblikovanje obstoječega načina dela ali pogosto 

oblikovanje poslovnega procesa na popolnoma novih temeljih, s čimer se doseže znatno 

nižje stroške, višjo kakovost, boljši servis kupca in hitrejšo odzivnost. Ta metoda 

spreminjanja je najpogosteje pogojena z inovacijsko uporabo informacijske tehnologije. 

Optimizacija stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (t. i. ABC metoda) temelji 

na podrobni analizi stroškov po aktivnostih poslovnega procesa. Aktivnosti porabljajo 

sredstva in povzročajo stroške, medtem ko proizvodi in storitve predstavljajo zgolj 

potroške teh aktivnosti. V prvi fazi se splošne stroške razporedi po aktivnostih, v drugi 

fazi pa aktivnosti na stroškovne objekte. Metoda zagotavlja boljše poznavanje procesa 

nastajanja stroškov, kar omogoča natančnejši izračun rentabilnosti izdelka ter optimalno 

odločanje glede razvoja novih izdelkov, zniževanja stroškov in investicij. 

Upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management) 

predstavlja celovit pristop upravljanja odnosov s kupci. Razmeroma nov koncept, ki 

ponuja velike priložnosti za podjetja (Bose 2002), temelji na izboljševanju dejavnikov, 

ki povečujejo lojalnost kupcev. Zelo pomembni so osebni odnosi zaposlenih s kupci. 

Krepitev lojalnosti kupcev največkrat zahteva spremembo sistemov (informatika, 

nagrajevanje, usposabljanje, reševanje reklamacij, vršni management itd.), strukture, 

procesov in kulture. 

Upravljanje z znanjem (angl. Knowledge Management) temelji na načrtnih 

poslovnih procesih11 in sistemih, ki pospešujejo zajemanje in izmenjavo znanja med 

zaposlenimi, s čimer se doseže njegovo nadgradnjo. Uporaba načrtnega upravljanja z 

znanjem se odraža v dvigu intelektualnega kapitala podjetja, ki je eden od 

najpomembnejših dejavnikov za doseganje edinstvenih konkurenčnih sposobnosti 

podjetja. 

Strateško zavezništvo predstavlja obliko dogovora med podjetji o združitvi 

določenih sredstev (aktivnosti) za dosego skupnih interesov, kot so izboljšanje 

konkurenčnega položaja, vstop na nove trge, dostop do redkih znanj ali tehnologij itd. 

                                                 
11 Toda ali so res poslovni procesi tisti, ki lahko zagotovijo vzajemno usmeritev 

(ustvarjanje vrednosti), če vsaj okvirna smer strateških ciljev ni več vprašljiva? Frei je s skupino 
sodelavcev raziskoval institucije, ki so v letu 1999 na trgu ponujale finančne storitve. Izsledki 
raziskave nam dajo vedeti, da ima lahko procesna usmerjenost neposreden vpliv na zadovoljstvo 
strank (Reijers 2006).   
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Sistem uravnoteženih kazalnikov (angl. Balance Scorecard) služi za pretvorbo 

vizije podjetja v nabor merljivih ciljev in kazalnikov. Kazalniki zajemajo področja 

financ, kupcev, notranjih procesov podjetja, inovacij in razpoložljivih človeških 

sredstev.  

Merila oziroma kazalniki morajo biti izbrani tako, da kar najbolje predstavljajo 

dejavnike, ki vodijo k izboljšanju za stranke, k operativni in finančni uspešnosti. 

Obsežen nabor meril ali kazalnikov,12 ki je vezan na zahteve glede uspešnosti 

organizacije, predstavlja jasno osnovo za uskladitev vseh aktivnosti s cilji organizacij 

(Arveson 2006).  

Ne glede na to, na kakšen način razvijamo sistem merjenja, moramo upoštevati, da 

cilj ni imeti uravnoteženi sistem kazalnikov ali kakšen drug sistem, temveč imeti 

ustrezna merila, ki omogočajo managerjem na vseh nivojih najti odgovore na vsa 

vprašanja (Kaydos 2003). 

Ta metoda spreminjanja omogoča večjo jasnost in razumljivost strategij, 

povezanost osebnih in oddelčnih ciljev s strategijo, boljši nadzor izvajanja ter 

prilagajanje strategije spremembam v okolju. Organizacijam pomaga razjasniti njihovo 

strategijo in postaviti prava vprašanja (ter uporabiti prava merjenja), da preverijo, če se 

strategija dejansko izvaja (Crawford 2002, 233). 

Prvi korak, ki ga je treba storiti pri vzpostavitvi uravnoteženega sistema kazalnikov, 

je operacionalizacija strategije, kar lahko naredimo s pomočjo strateškega diagrama. 

Strateški diagram opisuje, kako organizacija ustvarja vrednost s povezovanjem 

operativnih strateških ciljev v nedvoumne vzročno-posledične zveze na področju vseh 

štirih vidikov ciljev uravnoteženega sistema kazalnikov (Strategy Maps – Strategic 

Communication 2007).  

Sprememba kazalnikov s finančnega vidika, zaradi vzročno-posledičnega razmerja, 

ima pogosto vpliv na ostale vidike. To je tudi razlog, zakaj mora biti strategija 

organizacije izhodišče za celotno uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov in tudi 

osnova za vse njihove spremembe. Samo tako bo uravnoteženi sistem kazalnikov 

učinkovit (Hourigan 2002).  

»Zgraditi uravnoteženi sistem kazalnikov izgleda preprosto, vendar je to varljivo 

izzivalno« (News on the Balanced Scorecard 2004).  

Kaplan in Norton poudarjata, da je treba »uravnoteženi sistem kazalnikov predvsem 

uporabljati kot komunikacijski in informacijski sistem ter sistem učenja, ne pa kot 

kontrolni sistem« (Martin 2005). 

                                                 
12 Kaplan in Norton sta večkrat opozorila, da že dolgo obstaja več sto kazalnikov, ki pa 

nikakor niso primerni za vključitev v uravnoteženi sistem kazalnikov (Olve in Sjöstrand 2002, 

14).  
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Med najbolj razširjenimi načini spreminjanja podjetij prevladujejo strateško 

načrtovanje, celovito ravnanje s kakovostjo, ki ga po podatkih Gospodarske zbornice 

Slovenije (Kunšek 2000, 1–3) uporablja že več kot 900 podjetij v slovenskem 

gospodarstvu, ter reinženiring. Zato sem za najbolj pogoste načine spreminjanja v 

naslednjih treh podpoglavjih podal podrobnejšo oceno dosedanjih relevantnih 

znanstvenih raziskav. 

4.4.1 Raziskave s področja strateškega načrtovanja  

Zaradi osvetlitve problematike strateškega načrtovanja uvodoma izpostavljam 

raziskavo starejšega datuma (Shuman 1985, 48–53) o uporabi strateškega načrtovanja 

med najhitreje rastočimi majhnimi zasebnimi ameriškimi podjetji, na kateri trditve v 

disertaciji sicer ne temeljijo. V omenjeni raziskavi, kjer je bil proučevan vpliv procesa 

in vsebine strateškega načrtovanja na poslovno uspešnost podjetij, izraženo z rastjo 

prodaje in stopnjo dobička, je sodelovalo 220 podjetij. Pomembnejša ugotovitev 

raziskave je, da 51 % podjetij ne uporablja formalnega načrtovanja, v 30 % se politika 

podjetja vodi na osnovi izkušenj in v 29 % se za to uporablja intuicija. Z rastjo obsega 

in kompleksnosti poslovanja se povečuje tudi formalnost in časovni horizont 

načrtovanja. Večina poslovodij je bila osebno vključena v proces načrtovanja. 

Od starejše literature velja omeniti tudi raziskavo (Rhyne 1986, 423–436) o vplivu 

strateškega načrtovanja na finančno uspešnost podjetij, ki izhaja iz desetletnega 

proučevanja povezav med donosnostjo naložb v podjetja in strateškim načrtovanjem. 

Podjetja, ki uporabljajo sistem strateškega načrtovanja v skladu s teorijo strateškega 

managementa, so na splošno dolgoročno uspešnejša od podjetij, ki sistemu ne sledijo. 

Podobno so podjetja, ki uporabljajo strateško načrtovanje, izrazito uspešnejša od 

povprečja podjetij v panogi.  

Zelo zanimiva je raziskava (Schwenk in Shrader 1993, 53–64) o vplivu formalnosti 

strateškega načrtovanja na finančno uspešnost majhnih podjetij. Na osnovi t. i. meta-

analize raziskav v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja je bilo ugotovljeno, da 

strateško načrtovanje v podjetjih spodbuja dolgoročno razmišljanje, odvrača od 

prevelike osredotočenosti na dnevno problematiko, izboljšuje proces odločanja in 

pozitivno vpliva na poslovno uspešnost. 

Za formiranje empirične raziskave v doktorski disertaciji so nedvomno zelo 

pomembna dognanja raziskave (Richardson 1995, 41–57) o učinkih načrtovanja v 

majhnih podjetjih. Po pregledu številnih raziskav o vplivu načrtovanja na poslovno 

uspešnost podjetja je bilo ugotovljeno, da se v novejših raziskavah vpliv načrtovanja na 

poslovno uspešnost podjetij zmanjšuje. Razlog je v uporabi zastarelih sistemov 

načrtovanja, ki niso uporabni pri hitrih spremembah, zato ne morejo prispevati k 

pričakovanim pozitivnim učinkom. Uspešna uporaba načrtovanja temelji na uporabi 

okoliščinam primernega sistema načrtovanja in zavedanju njegovih omejitev.  
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Raziskava (Rue in Ibrahim 1998, 26–28) o vplivu formalnosti procesa strateškega 

načrtovanja na poslovno uspešnost majhnih ameriških podjetij, ki je zajela 253 majhnih 

podjetij, je pokazala, da 40 % podjetij ne uporablja pisnega načrtovanja, 35 % občasno 

pisno načrtuje in le 25 % podjetij uporablja formalno pisno načrtovanje. Višja 

formalnost načrtovanja je imela močan vpliv na rast prodaje, majhen vpliv na 

konkurenčno sposobnost in nobenega vpliva na donosnost sredstev. 

Raziskava (Pučko in Rejc 1999a, 97–114) o značilnostih procesov strateškega 

prestrukturiranja v starih slovenskih podjetjih je bila izvedena leta 1998. Ključne 

ugotovitve te empirične raziskave, pomembne za proučevano temo v doktorski 

disertaciji, so, da strateško prestrukturiranje starih13 slovenskih podjetij še ni končano, 

da so poslovne strategije jasne (ni več t. i. strategij »ne tič ne miš«) ter da so vodstva 

podjetij osredinjena na uresničevanje strategij razvoja trga in uveljavljanje filozofije 

celovitega ravnanja s kakovostjo kot tudi posodabljanja prodajnega asortimana, kar 

ostaja zahtevno in pomembno področje poslovnega odločanja. 

Raziskava (Beal 2000, 33–37) o vplivu analiziranja okolja in stanja v okolju 

podjetja na konkurenčnost strategij in poslovno uspešnost je zajela 101 majhnih 

ameriških podjetij. Ugotovljen je bil zgolj delni vpliv intenzivnosti analiziranja različnih 

dejavnikov okolja na konkurenčnost strategij, pri čemer je odločilna vloga poslovodje – 

podjetnika v fazi analiziranja in načrtovanja. Na oblikovanje konkurenčne strategije so 

najbolj vplivale informacije o kupcih, konkurentih, dobaviteljih in sredstvih podjetja. 

Raziskava (Pučko in Čater 2001, 49–65) o vplivu letnega načrtovanja na poslovno 

uspešnost podjetja je zajela 41 slovenskih podjetij. Ugotovljena je bila relativno šibka 

povezava med kakovostjo taktičnega načrtovanja in uspešnostjo poslovanja podjetja. 

Dodatno izboljševanje kakovosti sistema letnega načrtovanja ima večji vpliv na 

povečanje uspešnosti tistih podjetij, kjer je sistem taktičnega načrtovanja slabo razvit, 

medtem ko je pri podjetjih, ki že imajo kakovosten sistem načrtovanja, učinek 

izboljševanja manjši. Na kakovost sistema načrtovanja ima največji vpliv vloga 

poslovodje v procesu načrtovanja, vsebina planskih usmeritev, stopnja razčlenjenosti 

načrta na posamezne delne in zbirne načrte ter nenazadnje tudi kakovost načrtovanja 

prodaje. 

Wise (2003, 13) v svoji raziskavi trdi, da v njegovi praksi vprašanju »Ali imate 

strategijo za prihodnost vašega podjetja?« skoraj vedno sledi odgovor »Seveda!«. Na 

vprašanje »In kakšna je ta strategija?« pa so odzivi zelo različni, od brskanja po predalu 

v iskanju zaprašenega poslovnega načrta, ki je nastal pred leti za pridobitev bančnega 

depozita, do spontanega plazu o tem, kam bi podjetnik v prihodnosti želel usmeriti svoje 

podjetje.  

                                                 
13 Gre za t. i. »stara« podjetja z dolgoletno tradicijo poslovanja, ki so bila ustanovljena več 

desetletij pred obdobjem slovenskega osamosvajanja. 
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V raziskavi Bakerja, Addamsa in Davisa (1993, 83), ki je zajela okoli 40 % vseh 

podjetij s seznama Inc. 500,14 so podjetja navedla naslednje glavne ovire strateškemu 

načrtovanju (naštete po vrsti, po pogostosti odgovorov): 

– časovne omejitve; 

– tržno negotovost; 

– pomanjkanje znanja; 

– proračunske omejitve; 

– odpor do sprememb. 

Stewartova (2002, 42–46) je proučila 100 majhnih podjetij iz Atlante, ki jih zanima 

mednarodno poslovanje (kriterij za izkazovanje tega interesa je bila objava podjetja v 

imeniku »International Atlanta«, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Atlante). Ugotovila 

je, da jih kar 65 % dosega zelo visoko stopnjo formalnega strateškega načrtovanja 

poslovanja, le 3 % pa jih ne uporablja nobene tehnike formalnega načrtovanja. Stopnjo 

formalnega strateškega načrtovanja je merila s prisotnostjo naslednjih sedmih 

elementov v podjetju: (1) obstoj pisnega načrta, (2) oblikovano poslanstvo podjetja, (3) 

obstoj organigrama, (4) obstoj trženjskega načrta, (5) finančni načrt, (6) načrt 

proizvodnje in (7) obstoj mesečnih sestankov v zvezi z načrtovanjem. 

Raziskava (Pučko 2002, 1–18) o virih konkurenčnih prednosti podjetij slovenskega 

gospodarstva v tranziciji in njihova razlaga s pomočjo obstoječih teorij konkurenčnih 

prednosti, izvedena med novembrom 2000 in marcem 2001, je v slovenskem 

gospodarskem prostoru zajela 77 v pretežni meri srednjih in velikih podjetij. Za dosego 

namena raziskave so bili proučevani strateški cilji podjetja, korporacijske in poslovne 

strategije ter sredstva konkurenčnih prednosti.  

Ključne ugotovitve omenjene raziskave, vsebinsko pomembne za doktorsko 

disertacijo, so naslednje: 

– najpomembnejši strateški cilji podjetij so kakovost proizvodov, rast prodaje ter 

izboljšanje znanja in usposobljenosti zaposlenih, iz česar lahko sklepamo, da 

podjetja med korporacijskimi strategijami najpogosteje izvajajo strategijo rasti; 

– med dvanajstimi proučevanimi strateškimi cilji sta kreativnost in inovativnost po 

pomenu uvrščeni šele na deveto mesto; 

– poslovne strategije slovenskih podjetij so izdatno usmerjene v celovito ravnanje 

s kakovostjo in zagotavljanje kakovostnih proizvodov, kar ni zadosten pogoj za 

doseganje njihove trajnejše konkurenčne prednosti. 

                                                 
14 Inc. 500 je seznam 500 najhitreje rastočih »zaprtih« podjetij (torej ne javnih delniških 

družb) v ZDA, ki ga vsako leto objavi poslovna revija Inc. (Namaste 2004). 
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4.4.2 Raziskave s področja celovitega ravnanja s kakovostjo  

V raziskavi (Ahire in Golhar 1996, 1–12) o proučevanju razlik v uporabi celovitega 

ravnanja s kakovostjo med velikimi in majhnimi podjetji je sodelovalo 499 podjetij za 

izdelavo sestavnih delov za ameriško avtomobilsko industrijo. Celovito ravnanje s 

kakovostjo je uporabljalo 50 % sodelujočih podjetij. Za ugotavljanje razlik v uporabi 

celovitega ravnanja s kakovostjo med velikimi in majhnimi podjetji je bila metoda 

spreminjanja razgrajena v elemente (sestavine). Pomembnejše ugotovitve raziskave so: 

uvedba celovitega ravnanja s kakovostjo se odraža v večji kakovosti izdelkov; način 

uvajanja metode spreminjanja ni pogojen z velikostjo podjetja; elementi uspešno 

uvedene metode spreminjanja so enako izraziti tako pri velikih kot pri majhnih 

podjetjih. Rezultati raziskave so pokazali, da manjša podjetja nadomeščajo pomanjkanje 

sredstev in managerskih izkušenj z večjo fleksibilnostjo in inovativnostjo pri uvajanju 

metod spreminjanja.  

Raziskava (Topič 1997, 26–28) o certifikatih ISO 9001 in njihovi pravi vrednosti, 

izvedeni s strani Urada za standardizacijo in meroslovje (USM), je v obdobju med 

junijem in septembrom 1996 zajela 40 % slovenskih podjetij, ki so že pridobila certifkat 

serije ISO 9000. Ugotovljeno je bilo, da uvedba sistema kakovosti vpliva na boljšo 

kakovost izdelkov in storitev v 44 % anketiranih podjetij in da je v nekaterih podjetjih 

certifikat serije ISO 9000 uveden zgolj navidezno. 

Glavna ugotovitev raziskave (McAdam in McKeown 1999, 229–241) o analizi 

vplivov standarda kakovosti po ISO 9000 in celovitega ravnanja s kakovostjo na 

majhna podjetja, ki je zajela 108 majhnih podjetij v Severni Irski, je, da je strošek 

uvedbe ISO 9000 na zaposlenega v majhnih podjetjih večji kot v velikih. Visoka poraba 

finančnih sredstev in časa majhna podjetja odvrača od nadgradnje standarda ISO 9000 v 

celovito ravnanje s kakovostjo, čeprav so bili največji učinki ugotovljeni ravno pri 

podjetjih, ki so po uvedbi ISO 9000 nadaljevala s celovitim ravnanjem s kakovostjo. 

Namreč, za majhna podjetja mora biti strošek uvedbe sistema kakovosti po ISO 9000 

povrnjen z merljivimi kategorijami, kot so povečanje zadovoljstva kupca, znižanje 

stroškov in večja produktivnost. Zgolj formalna pridobitev certifikata ne vpliva na višje 

poslovne učinke. 

V empirični raziskavi (Hongyi 1999, 901–914) o razširjenosti in učinkih celovitega 

ravnanja s kakovostjo je sodelovalo 316 zasebnih norveških podjetij iz pretežno 

predelovalne (57 %) in storitvene (27 %) dejavnosti. Povečano zadovoljstvo kupcev ter 

izboljšane lastnosti izdelkov in storitev sta bila najpomembnejša učinka uvajanja 

celovitega ravnanja s kakovostjo, na katera imajo največji vpliv dejavniki, kot so razvoj 

človeških sredstev, ustrezno načrtovanje in poslovodstvo. Podjetja, ki so implementirala 

samo posamezne elemente (sestavine) te metode spreminjanja, niso beležila bistvenih 

izboljšav.  
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Največji učinki celovitega ravnanja s kakovostjo so bili evidentirani pri podjetjih, ki 

so implementirala vse elemente metode spreminjanja. Uvedba standarda kakovosti po 

ISO 9000 je imela največji vpliv na izboljšanje kakovosti izdelkov. Ugotovljena je bila 

relativno nizka povezava z dobičkom, produktivnostjo in konkurenčnostjo, nobenega 

vpliva pa ni imela na zadovoljstvo zaposlenih.  

V raziskavi (Prabhu idr. 2000, 84–91) o vplivu standarda ISO 9000 in celovitega 

ravnanja s kakovostjo na konkurenčne sposobnosti podjetij je sodelovalo 294 angleških 

podjetij iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Proučevanje vplivov posameznih 

elementov (sestavin) standarda ISO 9000 in celovitega ravnanja s kakovostjo na 

konkurenčno sposobnost podjetij je pokazalo značilne povezave med elementi te 

metode spreminjanja in izboljšanjem konkurenčnih sposobnosti v 74 % podjetij in v 

28 % podjetij, ki so uporabljala ISO 9000. Raziskava je pokazala tudi statistično 

značilno višje vrednosti kazalnikov konkurenčnih sposobnosti pri podjetjih, ki so pričela 

z uvajanjem standarda kakovosti po ISO 9000 in ga nadgradile v celovito ravnanje s 

kakovostjo.  

Raziskava (Casadesus in Gimenez 2000, 432–440) o učinkih uporabe standarda 

kakovosti po ISO 9000 je zajela 288 španskih podjetij. V 65 % podjetij so bili 

evidentirani pozitivni notranji in zunanji učinki uporabe standarda ISO 9000. 

Ugotovljeni notranji učinki so bili izboljšana urejenost in preglednost procesov ter 

jasneje opredeljene pristojnosti in odgovornosti. Med zunanjimi učinki so bili najbolj 

izraziti večja odzivnost na zahteve kupcev, izboljšanje njihovega zadovoljstva in dostop 

do novih trgov. 

Raziskava (Pivka, Uršič in Leskovar Špacapan 2001, 296–308) o slovenskih 

izkušnjah pri uvajanju sistema kakovosti po ISO 9000 oziroma vplivu sistemov 

celovitega ravnanja s kakovostjo po ISO 9000 na konkurenčnost malih in srednjih 

slovenskih podjetij je bila izvedena v letih 1998 in 1999. Zajela je vsa majhna in srednje 

velika podjetja, ki so prejela certifikat serije ISO 9000. V letu 1998 je bilo v raziskavo 

vključenih preko 300 podjetij ob doseženi 33 % odzivnosti in v letu 1999 preko 500 

podjetij ob doseženi 40 % odzivnosti. Ključna ugotovitev te raziskave je, da se je stanje 

v podjetjih po proučevanih dejavnikih konkurenčnosti v primerjavi s stanjem pred 

pridobitvijo certifikata minimalno izboljšalo ter da Slovenija za razvitimi evropskimi 

državami po številu pridobljenih certifikatov še vedno zaostaja za približno 40 %. 

Z raziskavo (Piskar 2003) o analizi učinkov pridobitve certifikata in nadaljnje 

dejavnosti podjetij je avtorica želela ugotoviti, ali bi podjetja lahko dosegla več, ali so 

dosegla premalo, ali je to šele začetek ter ali je nadaljnja pot povezana z nenehnim 

izboljševanjem, kot ga zahteva standard.  

Raziskava o učinkih pridobitve certifikata kakovosti slovenskih podjetij in 

nadaljevanje njihovih prizadevanj na področju kakovosti, realizirana na vzorcu 212 

podjetij, je podala naslednje bistvene ugotovitve:  
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– mnoga podjetja, ki so pridobila certifikat kakovosti, so dosegla boljšo kakovost 

na tehnični ravni (izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev, boljša 

preglednost in učinkovitost izvajanja procesov, informacijski sistem itd.), na 

poslovni ravni (uspešnost poslovanja) pa se vpliv uvedbe nakazuje zgolj 

posredno; 

– skladno s pričakovanimi so podjetja dosegla premalo učinkov pri proizvodnih 

dejavnikih, finančnih dejavnikih, dejavnikih o zadovoljstvu kupcev, dejavnosti 

kakovosti dobaviteljev, zadovoljstvu zaposlenih in organizacijskih dejavnikih; 

– nadaljevanje dejavnosti za nenehno izboljševanje je nujno, sicer standard 

kakovosti v podjetjih stagnira in nima več zaznavnih učinkov. 

Kot v svoji raziskavi navaja Harral (2002), bodo mnoga podjetja, ko so že ISO 

9000 certificirana, izkoristila prehod na nove standarde,15 ki omogočajo bolj fleksibilne 

spremembe z manj dokumentacije, za uvedbo različnih potrebnih sprememb. 

Wilson (2004, 46) je v magistrski nalogi pod drobnogled vzel redke raziskave o 

vplivu uvedbe teh standardov na tržno vrednost podjetij. Ugotovil je bistveno razliko 

med manjšimi (z do 200 milijoni USD letnih prihodkov od prodaje) in velikimi podjetji: 

čeprav so bili letni stroški vzdrževanja sistema v povprečju manjši od letnih koristi 

sistema, so v manjših podjetjih enkratni stroški projekta uvajanja standardov bistveno 

presegli takojšnje koristi. Wilson v svoji nalogi tako zaključuje, da bi se moralo 

poslovodstvo manjših podjetij resno vprašati, ali so kvalitativne koristi uvedbe ISO 

9000 vredne finančnih izdatkov ter ali podjetje lahko zdrži in si privošči dolgotrajno 

čakanje in pozitiven donos te naložbe. 

4.4.3 Raziskave s področja reinženiringa  

Na osnovi teoretičnih in empiričnih dognanj s področja spreminjanja podjetja ter 

reinženiringa (angl. Business Process Reengineering) je bila izvedena raziskava (Grover 

idr. 1995, 109–144) med ameriškimi podjetji, ki so izvajala prenovo poslovnih 

procesov. V raziskavi je bilo iz vzorca 105 podjetij identificiranih 64 najpogostejših 

problemov pri prenovi poslovnih procesov. Ključna ugotovitev raziskave je, da na 

uspešnost prenove odločilno vpliva poslovodstvo vršnega managementa v fazi 

implementacije projekta; k doseganju zastavljenih ciljev pomembno pripomore tudi 

primerna informacijska tehnologija (pomemben, a ne zadosten pogoj) in ustrezno 

načrtovanje prenove.  

                                                 
15 Mnogo dokumentov je pri »predpisovanju«, kako se lotiti razvijanja strategije, bolj 

služilo presojevalcem, ki so tako imeli »fizične dokaze« o skladnosti s standardi – mnogi med 
njimi so imeli precej pripomb k ohlapnosti novih standardov (Feedback on ISO 9001:2000 
2002).  
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Raziskava (Jarrar in Aspinwall 1999, 584–594) o zadostnosti reinženiringa in 

celovitega ravnanja s kakovostjo za poslovno uspešnost je bila izvedena med vodilnimi 

angleškimi podjetji. V raziskavi so bili identificirani ključni dejavniki uspešne 

implementacije kot tudi prednosti in slabosti reinženiringa ter celovitega ravnanja s 

kakovostjo. Bistvena ugotovitev raziskave je, da lahko procese in tehnologijo 

konkurenti zelo hitro posnamejo. Kar 71 % anketiranih vršnih managerjev je bilo 

mnenja, da odločilen dejavnik konkurenčne prednosti predstavljajo ljudje, manjši 

pomen pa so dodelili procesom (23 %) in informacijski tehnologiji (9 %). 

Raziskava (Teng, Fiedler in Grover 1998, 679–698) o vplivu informacijske funkcije 

na uspešnost prenove poslovnih procesov je zajela 313 ameriških in kanadskih podjetij. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv dejavnikov (inovacijska sposobnost podjetja, stanje 

informacijskega sistema in strategija razvoja informacijske funkcije) na uspešnost 

izvedbe reinženiringa. Prenova poslovnih procesov je bila izvedena v 70 % anketiranih 

podjetij. Najpogostejši cilji reinženiringa so bili izboljšanje zadovoljstva kupca, 

izboljšanje kakovosti, zniževanje stroškov in hitrejša odzivnost. Na pričetek uvajanja 

reinženiringa pomembneje vpliva informacijska funkcija (iniciativa in usposobljenost 

osebja), medtem ko ima v fazi uvajanja pomembno vlogo inovacijska sposobnost 

podjetja in usposobljenost za analiziranje procesov ter povezovanje ugotovitev s 

strategijo informacijskega sistema in poslovno strategijo podjetja. 

Raziskava (Sutcliffe 1999, 273–286) o vplivu stila poslovodstva na uspešnost 

izvedbe prenove poslovnih procesov temelji na proučevanju tridesetih projektov s 

področja reinženiringa poslovnih procesov. V teoriji je za uvajanje reinženiringa 

značilna pobuda vršnega managementa (uvajanje sprememb od zgoraj navzdol), za kar 

je potreben prepoznaven stil poslovodenja. Uspešnost implementacije korenitih 

sprememb na izvajalski ravni je odvisna od usposobljenosti izvajalcev, njihove 

iniciativnosti in inovativnosti pri zasnovi ter uvajanju sprememb in prilagoditve 

sistemov nagrajevanja, za kar je primernejši bolj participativen stil poslovodenja. 

Ključna ugotovitev raziskave je, da ima primeren stil poslovodenja zelo velik vpliv na 

uspešnost uvedbe metode spreminjanja. Zaradi potreb po prilagajanju stila poslovodenja 

posebnostim posamezne faze projekta je uvajanje reinženiringa za vršni management 

toliko bolj zahtevna in tvegana naloga.  

Analiza kritičnih dejavnikov uspešne uvedbe reinženiringa je bila izvedena v 135 

ameriških proizvodnih podjetjih. Raziskava (Guimaraes 1999, 53–65) je pokazala, da 

podjetja pri uvajanju metode spreminjanja pogosto zanemarjajo posamezne pomembne 

dejavnike, kot sta na primer prilagoditev ključnega procesa zahtevam kupca ter 

strukturiranje procesa na osnovi aktivnosti z visoko dodano vrednostjo in uporabo 

primerne informacijske tehnologije. Za povečanje uspešnosti uporabe metode 

spreminjanja je še pred pričetkom uvajanja potrebno proučiti pomembne dejavnike 

uspeha in neuspeha reinženiringa. 
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V sodelovanju z zagrebško Ekonomsko fakulteto in Ekonomsko fakulteto v 

Ljubljani je bila februarja in marca 1999 izvedena raziskava (Bosilj Vukšič, Ćurko in 

Kovačič 2000, 59–70) o stanju prenove poslovnih procesov na Hrvaškem in v Sloveniji. 

Hrvaška raziskava je zajela 104 podjetja, od katerih jih je bilo 67 % uvrščenih v skupino 

velikih podjetij.  

Proces reinženiringa je bil že izveden v 10 % podjetij, medtem ko ga je med 

raziskavo izvajalo 20 % podjetij. Informacijska tehnologija je imela odločilno vlogo za 

uspešnost prenove v 88 % podjetij, ki so proces reinženiringa že zaključila. Dve tretjine 

izvedenih projektov reinženiringa je bilo zaključenih v načrtovanem časovnem obdobju. 

Z rezultati reinženiringa je bilo v celoti zadovoljnih 13 % anketiranih, delno zadovoljnih 

50 % in nezadovoljnih 37 %. Pobudnika za uvedbo reinženiringa sta bila poslovodstvo 

in oddelek za informatiko. Ključna vzroka za neizvajanje reinženiringa sta bila 

nezainteresiranost vršnega managementa v 53 % in v 12 % dolgi rok zasnove in 

izvajanja projekta. 

Raziskava (Kovačič idr. 2000, 22–27) o stanju prenove poslovnih procesov v 

slovenskih podjetjih v obdobju med majem in junijem 1999 je zajela 134 podjetij (37 % 

majhnih, 26 % srednjih in 37 % velikih). Raziskava je pokazala, da je bil proces 

reinženiringa poslovnih procesov izveden le v 8 % anketiranih podjetij. Ugodnejša slika 

je pri podjetjih, ki so reinženiring med raziskavo izvajala: takih je namreč 34 %. Kar v 

60 % majhnih podjetij reinženeringa ne poznajo, oziroma projekta ne načrtujejo.  

V raziskavi ugotovljeni ključni razlogi za neuporabo reinženiringa so bili 

nezainteresiranost vršnega managementa v 42 %, dolgi rok zasnove in izvedbe projekta 

v 17 % ter v enakem odstotku visoki stroški uvedbe metode spreminjanja. Od podjetij, 

ki so projekt zaključila, jih je 25 % doseglo vse načrtovane cilje, v 75 % pa so bili cilji 

le delno doseženi. V nobenem podjetju projekt ni bil popolnoma neuspešen. Ključna 

ugotovitev raziskave je, da stanje na področju prenove procesov v slovenskih podjetjih, 

še posebej v srednjih in velikih, ni slabo, čeprav nekoliko zamuja. 

Poglavitna ugotovitev raziskave (Guimaraes 2000, 117–125) o vplivu strateškega  

razmišljanja16 in informacijskega sistema na uspešnost prenove majhnih podjetij, ki je v 

letu 2000 zajela 43 ameriških podjetij, je, da je za izbor pravih sprememb odločilno 

strateško razmišljanje med pomembnimi udeleženci v podjetju ter znanja s področja 

analiziranja in načrtovanja potrebnih notranjih sprememb ključnih procesov. Uspešna 

uvedba načrtovanih sprememb v podjetju je v veliki meri odvisna od izbora in uporabe 

okoliščinam primernega informacijskega sistema. 

                                                 
16 Pri različnih izidih v zunanjem okolju in vplivih na podjetje strateško razmišljanje 

temelji na variantni postavitvi strategij, stalnem spremljanju zunanjega okolja in izbiranju 
alternativnega odzivanja glede na vplive okolja. Strateško razmišljanje mora biti prisotno v vseh 
podstrukturah podjetja in zahteva sposobnost hitre implementacije izbranega odziva. 



Koncepti odzivanja podjetja na spremembe okolja 

57 

V marcu 2000 je bila izvedena raziskava (Groznik in Kovačič 2001, 5–10) o e-

poslovanju v slovenskih organizacijah in vlogi strateškega načrtovanja informatike na 

prenovo poslovnih procesov. Raziskava je zajela 350 naključno izbranih velikih 

slovenskih organizacij iz različnih dejavnosti. Prejetih je bilo 92 veljavnih odgovorov, 

od katerih je bil največji delež (41 %) s področja proizvodnje dejavnosti. Za doktorsko 

disertacijo je pomembna ugotovitev, da je bil proces reinženiringa zaključen le v 3 % 

podjetij, medtem ko se je v 37 % podjetij še izvajal. Vzroka za (ne)uvajanje 

reinženiringa sta bila doseganje višje učinkovitosti poslovanja ter izboljšanje lastnosti 

ključnih procesov. V 80 % je bila za prenovo procesov ključna vloga informacijske 

tehnologije. Z rezultati reinženiringa je bilo popolnoma zadovoljnih 15 % anketiranih in 

51 % delno, medtem ko z njimi ni bilo zadovoljnih 34 % podjetij, vključenih v 

raziskavo. Ugotovljeni glavni vzroki za neizvajanje reinženiringa so bili 

nezainteresiranost poslovodstva, pomanjkljivo poznavanje reinženiringa in pomanjkanje 

ustrezno usposobljenega kadra.  

Po pregledu dosegljivih relevantnih virov lahko zaključim, da znanstvenih in 

strokovnih raziskav, ki bi vršnemu managementu v konkretnih okoliščinah iz množice 

metod spreminjanja podjetij omogočile optimalen izbor, v svetovnem merilu ni veliko, 

medtem ko je to področje v slovenskih razmerah še neraziskano. Rezultati svetovnih 

znanstvenih raziskav niso neposredno prenosljivi v slovensko okolje, tudi zaradi 

pomanjkanja tradicije pri uporabi metod spreminjanja in drugačnega kulturnega okolja, 

v katerem poslujejo slovenska gradbena podjetja.  

Posledice tega stanja so za slovenska podjetja bistveno bolj negativna, kot bi lahko 

bila, če bi bilo obravnavano področje znanstveno raziskano. Iz pregleda dosedanjih 

raziskav lahko torej ugotovim, da v dosedanjih svetovnih in slovenskih znanstvenih 

raziskavah proučevana problematika v slovenski gradbeni panogi še ni bila 

obravnavana. Zato obstajajo teoretični in praktični razlogi, da se tema prouči. 

4.5 Kultura podjetja 

Izbira metod spreminjanja ima pogosto manjši učinek od pričakovanega ravno 

zaradi zanemarjanja vpliva kulture podjetja na uvajanje sprememb. Zato so v tem 

poglavju prikazane ključne značilnosti kulture podjetja in njen vpliv na uspešnost 

uvajanja sprememb, ki jih prinaša uporaba metod spreminjanja podjetij. 

4.5.1 Značilnosti kulture podjetja 

Kultura predstavlja temeljne domneve, predpostavke in stališča udeležencev 

podjetja, ki se oblikujejo kot posledica odnosov med ljudmi v procesu njegovega 

nastajanja. Zaradi pretekle uspešnosti podjetja se kultura odraža kot pravilen način 

sprejemanja, razmišljanja in odzivanja notranjih udeležencev podjetja pri reševanju 

problemskih stanj (Schein 1997, 13).  
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Kultura podjetja vključuje vse aspekte odnosov v notranjem in zunanjem okolju 

podjetja. Odraža se kot način razmišljanja in vedenja udeležencev podjetja v obliki 

običajev, ritualov in vrednot ter predstavlja rezultat socialnega učenja skupine. Po 

Martinovi (2002) so pojavne oblike organizacijske kulture zgodbe, ki krožijo znotraj 

organizacije; uporaba žargona; humor; arhitektura, dekoracija in način oblačenja; 

formalne in neformalne prakse. V starejših in uspešnejših podjetjih je kultura široka, 

globoka in stabilna, zaradi česar je odporna proti spremembam in se spreminja počasi. 

Predstavlja vir moči in uspešnosti podjetja. Kulturo podjetja tvori sistem vrednot, 

navad, norm in prepričanj, ki jih delijo zaposleni. Zanjo je značilno, da razlikuje 

podjetje od okolja, določa identiteto zaposlenih in zavezanost skupnim ciljem, 

predstavlja standard delovanja zaposlenih in je mehanizem za oblikovanje vedenja 

zaposlenih (Robbins 1991, 567). 

Temelj kulture predstavljajo v procesu razvoja podjetja nastala prepričanja in 

vrednote njenih udeležencev, ki oblikujejo norme in pravila obnašanja, s čimer vplivajo 

na vedenje udeležencev podjetja. Po raziskavah revije Fortune (Deal in Kennedy 2000, 

115) je odpornost podjetja na krize v veliki meri odvisna od robustnosti njegove kulture. 

O vplivu kulture na poslovno uspešnost podjetja govori tudi Kotterjeva raziskava. S 

štiriletnim proučevanjem desetih podjetij v vsaki od dvajsetih panog ameriškega 

gospodarstva je omenjeni avtor ugotovil, da so podjetja z močno in prepoznavno kulturo 

v primerjavi z ostalimi beležila štirikrat hitrejšo rast prihodka, ustvarila sedemkrat več 

novih delovnih mest, imela dvanajstkrat hitrejšo rast delnic in 750 % hitrejšo rast 

dobička (Dearlove in Coomber 2001, 205). 

Kultura vpliva na način razmišljanja, delovanja in odzivanja podjetja na vplive 

okolja (Kast in Rosenzweig 1985, 662). Za močne kulture je značilno, da so temeljne 

vrednote podjetja pri zaposlenih globoko privzete, kar vpliva na pripadnost podjetju, red 

in koeksistenco, zaradi česar je za vodenje potrebno manj pravil in predpisov. Chaganti, 

Cook in Smeltz (2002, 175) trdijo, da imajo pogledi in vedenje vodje znaten vpliv na 

delovanje podjetja, tako v velikih kot v manjših podjetjih. V dinamičnem zunanjem 

okolju lahko močna kultura predstavlja oviro spremembam (Robbins 1991, 580). Pri 

spreminjanju podjetja je torej zelo pomembno poznati elemente, ki vplivajo na 

formiranje kulture. Med pomembnejše sodijo zunanje okolje podjetja, vrednote 

ustanoviteljev in lastnikov, vedenje poslovodstva in vršnega managementa, sistem 

izbora novih sodelavcev ter sistem nagrajevanja. Celovitejši pogled na oblikovanje 

kulture podajata Buchanan in Huczynski (1997, 522–525), ki navajata naslednje 

pomembnejše skupine dejavnikov oblikovanja kulture: 

– miti, legende in zgodbe o nastanku podjetja, njenih ustanoviteljih in zaposlenih, 

preteklih odkritjih, izumih in pomembnih odločitvah, uspehih in neuspehih, ki 

so vplivali na zgodovino podjetja; 
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– rituali (praznovanja, konference, izbor najboljšega zaposlenega itd.), sistem 

izobraževanja in usposabljanja, proces socializacije novih zaposlenih, sistem 

zaposlovanja in komunikacijski splet, pri čemer ločimo formalni (zapisan) in 

neformalni del (način komuniciranja med zaposlenimi, s kupci, stil oblačenja); 

– logotipi, simboli in slogani ter ostali načini, s pomočjo katerih podjetje prenaša 

vrednote na zaposlene. 

Uspešnost izvedbe načrtovanih sprememb v podjetju je v veliki meri odvisna od 

skladnosti sprememb s kulturo podjetja. Zato je že pred izbiranjem sprememb treba 

spoznati ključne elemente kulture. Kultura predstavlja značaj podjetja, ki se odraža v 

načinu njegovega delovanja. Schneider (1994, 3) razlikuje štiri osnovne tipe kultur 

(kultura nadzora, kultura sodelovanja, kultura dosežkov, kultura rasti), ki se med seboj 

razlikujejo v stilu poslovodenja, procesu odločanja, načinu izbora novih sodelavcev, 

načinu komuniciranja, odnosu do sodelavcev in do kupcev, načinu uporabe različnih 

sredstev moči ter odnosu do sprememb in načinu reševanja konfliktov, zaradi česar ima 

vsak tip kulture v različnih okoliščinah svoje prednosti in pomanjkljivosti. 

Neustrezne in vsiljene spremembe kulture z elementi nasprotujoče si kulture lahko 

povzročijo precej več škode kot koristi. Poznavanje značilnosti kulture podjetja je zato 

eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnega spreminjanja podjetja (Carnall 1990, 

94; Schneider 1994, 115). Proučevanje kulture vključuje spoznavanje, kako se domneve 

in vrednote lastnikov, ustanoviteljev in vršnega managementa prenašajo na ostale člane 

podjetja, pri čemer je pomemben način, s katerim vršni management vodi podjetje 

(Schein 1997, 52). Za doseganje ciljev podjetja vršni management pri svojem delu 

uporablja vizijo, cilje, strategije, sredstva, merila in standarde uspešnosti ter korekcijske 

ukrepe, kar mora biti med seboj usklajeno in uravnoteženo. 

Kultura podjetja predstavlja pomemben dejavnik pri izbiranju metod spreminjanja 

podjetij. Zato je še pred njihovim izborom smiselno spoznati elemente kulture 

notranjega okolja. Proučevanje kulture je kompleksna in zahtevna naloga, saj so mnogi 

elementi kulture opazovalcu prekriti. Po Scheinu (1997, 17–26) ima kultura tri nivoje – 

od vidnega do nevidnega nivoja, ki se med seboj razlikujejo v prepoznavnosti za 

opazovalca. Za razumevanje kulture moramo proučiti vse tri, in sicer: 

1. Pojave oziroma kaj lahko obiskovalec podjetja vidi, sliši in občuti. Prvi nivo 

predstavljajo struktura, procesi in sistemi podjetja, zgradbe, razporeditve 

prostorov, oprema, odnos do sodelavcev, način oblačenja, oprema prostorov in 

način gibanja. Značilnost prvega nivoja je, da posamezne elemente opazovalec 

zlahka opazi. Dosti težje opazi njihov pomen. 

2. Osvojene usmeritve predstavljajo vizija, cilji in strategije. Sem sodijo napisane 

vrednote, principi in etike, kar odraža temeljne vrednote podjetja, kot na primer 

odnos do kakovosti, kupcev, timskega dela, okolja in integritete posameznika. 
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Za identiticiranje tega nivoja kulture so potrebna vprašanja. 

3. Osnovna sredstva vrednot in dejavnosti predstavljajo nezavedna prepričanja, 

misli in občutke, ki izvirajo iz zgodovine podjetja in temeljijo na vrednotah, 

prepričanjih in domnevah njenih ustanoviteljev ter ključnih vodij, nastalih v 

procesu razvoja podjetja. 

Osnova razumevanja kulture podjetja je poznavanje temeljnih sredstev vrednot in 

dejavnosti, kar omogoča precej lažje razumevanje ostalih dveh bolj površinskih nivojev 

kulture. Po Robbinsnu (1991, 158) vrednote predstavljajo temeljna prepričanja 

posameznika, kaj je prav, kaj je dobro in kaj primerno. Vrednote vplivajo na stališča in 

vedenje posameznika. Struktura vrednot posameznika predstavlja njegov vrednostni 

sistem. Posamezni elementi kulture lahko pripomorejo ali otežujejo uvajanje sprememb 

v podjetje. Zato ni ekonomično analizirati vseh elementov kulture, temveč se je 

potrebno osredotočiti zgolj na tiste elemente kulture, ki odločilno vplivajo na uvajanje 

sprememb v podjetju. Cilji podjetja vsebujejo tudi merila za razporeditev sredstev, 

pristojnosti in moči, zato nekateri elementi kulture prispevajo k njihovemu doseganju, 

medtem ko jih drugi elementi ovirajo. Ker je po Mintzbergu, Ahlstrandu in Lamplu 

(1998, 281): »kulturo precej lažje uničiti kot spremeniti«, je za optimalno doseganje 

ciljev podjetja njegovo kulturo priporočljivo spreminjati načrtno. Spreminjanje kulture 

zahteva njeno predhodno analizo, ki naj bo torej usmerjena v konkretno problemsko 

stanje.  

Proučevanje kulture podjetja poteka s pomočjo opazovanja, skupinskih razgovorov, 

individualnih intervjujev in raziskovanja. Kontekstualni pomen kulture podjetja lahko v 

celoti razumejo le njeni udeleženci, vendar je za pravilno tolmačenje pogosto 

najprimerneje uporabiti zunanjega neodvisnega svetovalca. 

4.5.2 Spreminjanje kulture podjetja 

Kultura podjetja je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti. Ustrezna je toliko 

časa, dokler je uspešno podjetje. Ko se spremenijo notranji in zunanji elementi okolja, 

se morajo spremembam prilagoditi tudi elementi kulture – ko se uspešnost podjetja 

prične zmanjševati, pomeni, da so elementi kulture neustrezni in jih je treba spremeniti 

(Schein 1999, 187). V večini primerov poteka spreminjanje kulture zelo počasi, kar 

predstavlja oviro za uvajanje sprememb v podjetju (Kast in Rosenzweig 1985, 669). Od 

tipografije kulture je odvisno, ali predstavlja gibalo ali zaviranje sprememb (Blanchard 

in Waghorn 1997, 48). 

Načrtovane spremembe v podjetju bodo neuspešne, če ne bodo imele podpore med 

udeleženci. Ker so spremembe elementov kulture podjetja počasne, je še pred 

spremembami procesov, sistemov in strukture v podjetju treba pričeti z razvojem 

človeških sredstev.  
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Pomembnost človeških sredstev za uspešnost podjetja je razvidna tudi iz raziskave 

Nhire (2001, 11), v kateri konkurenčno prednost uspešnih podjetij v 40 % predstavljajo 

ljudje s svojimi navadami, običaji, vedenjem in usposobljenostjo, v 20 % poslovodna in 

tehnična znanja ter znanja o panogi, v 40 % pa izvira iz naslova tehnologije in opreme. 

Uvajanje sprememb brez spremembe kulture pomeni izvajanje novega načina dela s 

pomočjo starih vrednot, kar povzroča odpor proti spremembam. Odgovornost za 

spreminjanje podjetja in posledično kulture je na strani vršnega managementa, ki 

kulturo težko spreminja zgolj s pritiskom od zgoraj – to lahko povzroči prevelike 

odpore.  

Za uspešno spreminjanje kulture podjetja je primerno le sočasno in usklajeno 

vplivanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor (tabela 4.3). 

Tabela 4.3 Uvajanje sprememb kulture v podjetju 

Usklajeno uvajanje sprememb v podjetju 

Od zgoraj navzdol: Od spodaj navzgor: 

- prične se s pobudo vršnemu 

managementu, odziv vpliva na akcijo; 

- sledi poseg na vrhu; 

- analiza in vrednotenje priložnosti in 

problemov; 

- snovanje novih rešitev, pripadnost 

novim načinom delovanja; 

- utrjevanje novega načina delovanja ob 

dobrih izidih. 

- trajne spremembe se začnejo pri 

posamezniku; 

- prvo je informiranje zaradi spreminjanja 

vedenja in znanja; 

- sledi sprememba stališč posameznika; 

- sprememba stališč povzroči spremembe 

vedenja; 

- spremenjeno vedenje posameznika 

vpliva na vedenje skupine, delov 

podjetja in vsega podjetja. 

Vir: Hersey in Blanchard 1998, 341. 

Kultura podjetja je zelo stabilna in odporna na spremembe, zato v primeru 

nesistematičnega spreminjanja vedno prevlada stara kultura (Peters in Waterman 1982, 

3). Spreminjanje kulture podjetja je dolgotrajen proces, ki zadeva spreminjanje vrednot 

vseh notranjih udeležencev (Kavčič 1996, 160). Po Rüttingerju (1986, 206–219) naj bi 

uspešno spreminjanje kulture potekalo v naslednjih korakih: 

1. Analiziranje obstoječe kulture podjetja (identifikacija neustreznih elementov).  

2. Opredelitev ciljev spremembe kulture. 

3. Obravnavanje sprememb kulture po delovnih skupinah. 

4. Fazno uvajanje sprememb: ocena obstoječega vedenja poslovodstva, 

spoznavanje želenega vedenja, pomoč pri spreminjanju vedenja in učenje 

novega načina vedenja. 

5. Vrednotenje rezultatov sprememb. 
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Spremembo kulture je možno doseči istočasno le na enem do dveh elementih 

kulture, ki se prične s spreminjanjem temeljnih virov vrednot, zaradi česar je 

sprememba težka, traja dolgo in je zelo kompleksna. Pri spreminjanju kulture ima 

odločilno vlogo vršni management, ki pri tem lahko uporablja primarne in sekundarne 

mehanizme (Schein 1997, 228).  

1. Primarni mehanizmi oblikovanja kulture so: 

− kam vodja usmerja pozornost, kaj meri, nadzira ali nagrajuje; 

− odziv vodje na izjemne dogodke in krize; 

− merila, po katerih vodja razporeja redka sredstva; 

− stil poslovodenja, usmerjanja in poučevanja podrejenih; 

− merila, po katerih vodja razporeja nagrade, kazni in statusne simbole; 

− merila, s katerimi vodja izbira nove sodelavce, odpušča in napreduje.   

2. Sekundarni mehanizmi oblikovanja kulture so:  

− struktura podjetja; 

− procesi in sistemi;  

− navade in rituali; 

− oblika in razporeditev prostorov, zgradb in opreme; 

− zgodbe, legende in miti o ljudeh ter dogodkih; 

− formalni dokumenti, vizija, cilji in strategije. 

Sekundarni mehanizmi oblikovanja kulture so uporabni, v kolikor so skladni s 

primarnimi. V primeru neskladja so lahko povod za notranje konflikte. Vsaka 

sprememba kulture je proces transformacije, ki vključuje »pozabljanje« neustreznih 

elementov kulture in učenje novih. Pozabljanje je boleč proces, ki pogosto povzroča 

odpore proti spremembi (Schein 1999, 188). Motivacija za pozabljanje neustreznih 

elementov kulture in učenje novih se inicializira s strahom zaradi ogrožene prihodnosti 

podjetja, njenih posameznikov in nedoseganja ciljev. Da se lahko pričnejo spreminjati 

neustrezni elementi kulture, mora biti strah zaradi ogrožene prihodnosti večji od strahu 

pred učenjem. Najboljši način za zmanjševanje strahu pred učenjem je povečevanje 

psihološke varnosti tistih, ki jih želimo spremeniti. Hitrejše spremembe kulture so 

možne v inovacijskih in fleksibilnih poslovnih okoljih. 

4.5.3 Obvladovanje odporov proti spremembam 

Uvajanje metod spreminjanja v podjetju povzroča spremembe strukture, procesov 

in sistemov. Za uspešno obvladovanje spremenjenih okoliščin potrebujejo zaposleni 

nova znanja, ki jih lahko pridobijo z usposabljanjem. Ker je razlika med obstoječimi in 

zahtevanimi znanji, vrednotami in navadami eden od možnih generatorjev odporov proti 

spremembam, je treba vrzel načrtno premostiti (Blanchard in Waghorn 1997, 43–44). 
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Odpori proti spremembam izvirajo iz nesposobnosti ali nepripravljenosti  

udeležencev sprejeti spremembe, zato jim nasprotujejo in želijo zadržati obstoječe 

stanje (Buchanan in Huczynski 1997, 467). Po Boothu (1993, 48) odpore povzročajo: 

– obstoječe vrednote in navade,  

– strah pred spremembo zaradi izgube moči, koristi, ugleda ali nezmožnosti 

prilagoditve novim razmeram, 

– zadovoljstvo z obstoječim stanjem, 

– obstoječa znanja in  

– dvom o učinkovitosti sprememb. 

Po Kotterju (1996, 91–93) ima vsak proces spreminjanja podjetja določene 

zakonitosti in poteka skozi faze, ki trajajo določen čas. Opuščanje posameznih faz ali 

njihovo skrajševanje zmanjšuje učinek sprememb in generira nove odpore proti 

spremembam. Za uspešno implementacijo sprememb mora vršni manager: 

– spremembe načrtovati,  

– med udeleženci zagotoviti polno razumevanje vzrokov za spremembe, 

– ustvariti močno koalicijo zagovornikov sprememb, 

– oblikovati jasno vizijo in z njo seznaniti vse udeležence,  

– motivirati udeležence za delovanje v skladu z vizijo, 

– uvajati temeljite spremembe in dosegati merljive rezultate v krajših obdobjih, 

– promovirati nosilce sprememb in  

– utrjevati dosežene spremembe. 

Sprememba je neuspešna, če ni podprta s strani vseh udeležencev. Pri uvajanju 

korenitih sprememb je pričakovati določene odpore, ker spremembe porušijo obstoječa 

razmerja moči. Odpori proti spremembam imajo lahko izvor v posamezniku in skupini 

ali podjetju (Robbins 1991, 642–643), kar pomeni: 

– posamezniki se spremembam upirajo zaradi ogrožene varnosti, negotovosti, 

spremembe navad, ogroženih koristi, strahu pred neznanim in selektivnega 

dojemanja informacij;  

– odpori skupin in enot podjetja so lahko posledica vztrajnosti struktur, notranje 

soodvisnosti, vztrajnosti skupin, strokovne ogroženosti, ogroženosti obstoječih 

razmerij moči, ogroženosti obstoječe razporeditve sredstev in zakoreninjene 

oziroma toge kulture. 

Po Streblu (1998, 139) je veliko načrtovanih sprememb neuspešnih zaradi 

različnega dojemanja konteksta sprememb med izvajalci in vršnim managementom. Ta 

jih pogosto vidi kot priložnost za podjetje in zase, medtem ko zaposleni spremembe 

dojemajo kot ogrožanje doseženega stanja. Predvsem radikalne spremembe v podjetju 

pogosto povzročajo preobremenjenost in kaos, kar pri prizadetih generira močan odpor.  
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V raziskavah med ameriškimi podjetji je bilo ugotovljeno, da so spremembe 

uspešnejše v primerih, ko so relativno majhne, a številne in izvedene v dovolj pogostih 

intervalih (Abrahamson 2000, 76–78). 

Intenzivnost odporov proti spremembam se razlikuje tudi po hierarhičnih ravneh v 

organizacijski strukturi podjetja. Po raziskavah Prince Waterhouse (1995, 33–34) naj bi 

bili največji nasprotniki sprememb iz vrst srednjega managementa. Poslovodstvo mora 

zato pred uvajanjem sprememb spoznati strukturo in ključne nosilce moči v podjetju, 

njihovo dejansko moč, namene oziroma odnos do sprememb, nevarnost posameznih 

odporov za uspeh sprememb, ter razviti svoje vire moči.  

Sprememba ne more biti uspešna, dokler je ne podpre celotna kritična masa 

udeležencev podjetja. Za premagovanje odporov proti spremembam Robbins (1991, 

643) predlaga naslednjih šest (6) taktik: 

1. Izobraževanje in komuniciranje. 

2. Sodelovanje zaposlenih v procesu oblikovanja in izvajanja.  

3. Podpora zaposlenim, ki imajo težave s privajanjem na spremembe. 

4. Pogajanje oziroma zamenjava stvari, ki predstavljajo podporo spremembam. 

5. Manipuliranje oziroma prikrivanje resničnih namenov. 

6. Uporaba virov moči proti nasprotnikom sprememb. 

Za zmanjševanje odporov proti spremembam oziroma dvigovanje psihološke 

varnosti posameznikov, ki jih želimo spremeniti, Schein (1999, 124) predlaga: 

– oblikovanje pozitivnega odnosa do sprememb z lastnim zgledom vršnega 

managementa; 

– formalno usposabljanje oziroma dostop do novih znanj; 

– neformalno usposabljanje skupin in timov; 

– učenje s povratnimi informacijami o doseženih uspehih in napakah; 

– pozitivni primeri novega vedenja na posameznikih in skupinah, s katerimi se je 

mogoče poistovetiti; 

– podporne skupine za zaposlene s podobnimi težavami; 

– dosledno uporabo sistema nagrajevanja za sodelovanje in sistema 

sankcioniranja za nasprotovanje novim vrednotam. 

Učinkovito uvajanje sprememb od vršnega managementa zahteva uporabo tistih 

oblik spreminjanja, ki pri udeležencih generirajo najmanj odporov (Rus 1992, 14). Duck 

(1998, 55–58) za uspešno uvajanje sprememb v podjetje predlaga ustvarjanje ustreznih 

pogojev, ki omogočajo implementacijo sprememb. K temu lahko izdatno prispeva 

oblikovanje tima za spremembe, ki ga sestavljajo raznovrstni udeleženci. Tim, ki je v 

prvi vrsti zadolžen za implementacijo sprememb, je podrejen vršnemu managerju in se 

po uvedbi sprememb razpusti. 
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Poznavanje značilnih dejavnikov notranjega in zunanjega okolja ter samih 

značilnosti metod spreminjanja podjetij predstavljajo nujne pogoje za njihovo optimalno 

izbiro. Ker je vplivnih dejavnikov izbire metod spreminjanja zelo veliko, sem v 

nadaljevanju izbral oziroma prikazal le tiste, ki najpomembneje vplivajo na izbor 

proučevanih metod spreminjanja. S prikazanim naborom ključnih dejavnikov je 

vršnemu managementu dana možnost preverjanja primernosti metode za podjetje glede 

na stanje v okolju, kar mu omogoča optimalen izbor in s tem uspešno uvedbo metode 

spreminjanja. 
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5 IZBIRANJE IN UVAJANJE METOD SPREMINJANJA PODJETIJ 

Uporaba metod spreminjanja je smiselna, če izboljša poslovno uspešnost podjetja. 

Ker je podjetje mnogo lažje uničiti kot temeljito spremeniti, je izbira ustreznih pristopov 

nadvse zapletena in odgovorna naloga, ki sodi v pristojnost managementa (Peters 1997, 

37). Uporaba ustreznih metod spreminjanja je pomemben element procesa spreminjanja 

podjetja, kar se odraža v izboljšanju procesa odločanja in vedenja v podjetju, višjem 

nivoju zadovoljevanja potreb kupcev, izboljšanju konkurenčne sposobnosti podjetja in 

boljših poslovnih rezultatih (Rigby 2001, 13). Pri izbiranju metod spreminjanja mora 

vršni management upoštevati načelo mejnih donosov in stroškov, kar pomeni, da 

morajo pridobljene koristi od uporabe metod spreminjanja presegati porabo zmožnosti 

(časa, stroškov). Vedno hitrejše in kompleksnejše spremembe v okolju povzročajo, da je 

prihodnost čedalje težje predvidljiva, kar od vršnega managementa zahteva vedno nove 

načine odzivanja. Stanje negotovosti in nemoči zaradi nezmožnosti vplivanja na 

prihodnost podjetja ter strah pred izgubo statusa povzroča, da postane vršni 

management dovzeten za rešitve, ki mu obljubljajo nadzor nad dogodki, kar s pridom 

izkoriščajo raznovrstni guruji in svetovalci (Huczynski 1993, 90–91). 

Pristopi, ki vršnemu managementu zagotavljajo predvidljivost, nadzor nad 

spremembami in povečujejo njihov ugled, so dobro sprejeti (Huczynski 1993, 209). Kot 

rečeno to s pridom izkoriščajo raznovrstni guruji in svetovalci, ki svoje ideje prilagajajo 

vedno novim problemom, s katerimi se vršni management sooča v spreminjajočem se 

svetu. Poleg tega z vedno novimi metodami spreminjanja ustvarjajo iluzijo, da so rešitve 

navkljub zapletenosti okolja v svojem bistvu zelo preproste. Podobno stališče zagovarja 

Grint (1997, 34), ki trdi, da ima vršni management zaradi množice metod spreminjanja 

in pomanjkanja informacij težko nalogo pri izboru optimalne metode spreminjanja za 

svoje podjetje. V pogojih negotovosti pri izboru metod spreminjanja se vršni 

management pogosto zgleduje po sorodnih podjetjih. Izbor metode spreminjanja je zato 

pogosto pogojen z njeno popularnostjo v okolju (podjetju ali panogi). 

Na previdnost pri uporabi metod spreminjanja opozarjajo tudi Mintzberg, Ahlstrand 

in Lampel (1998, 78), ki navajajo, da metode spreminjanja niso same sebi namen, 

temveč je njihov cilj povečevanje koristi udeležencev podjetja. Vsaka metoda 

spreminjanja ima svoje prednosti in slabosti. Njihovi zagovorniki poudarjajo predvsem 

dosežene koristi pri uporabi, kritiki pa navajajo vsaj toliko povzročene škode. Podjetja 

niso uspešna zaradi izbora primernih metod spreminjanja, temveč zaradi njihove 

prilagoditve svojim potrebam, pravilne implementacije in predvsem kakovostnih 

človeških sredstev. Ob pomanjkanju informacij lahko nekritična uporaba metod 

spreminjanja pod pritiskom doseganja ciljev podjetja povzroči dejansko več škode kot 

koristi. Zato so orodja, ki vršnemu managementu v poplavi metod olajšajo izbor 

optimalne metode spreminjanja, nadvse dragocena. 
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5.1 Zasnova ključnih dejavnikov izbire metod spreminjanja 

Za izboljšanje uspešnosti podjetja je možno uporabiti različne metode spreminjanja. 

Vsaka metoda spreminjanja podjetij je optimalna v drugačnih okoliščinah in na njen 

izbor vplivajo mnogi dejavniki v notranjem in zunanjem okolju podjetja (Currid idr. 

1994, 17). V nadaljevanju sem na osnovi proučevane literature, rezultatov dosedanjih 

relevantnih empiričnih raziskav in opredeljenih trditev v poglavjih od 2 do 4 zasnoval 

nabor dejavnikov, ki pomembneje vplivajo na izbiro metod spreminjanja podjetij. 

Skladno s tezo o treh najpogosteje uporabljenih metodah spreminjanja podjetij  

(Češnovar 2003, 4) sem vplivne dejavnike izbora metod spreminjanja razdelil v 

smiselne skupine (tabela 5.1). Temelj izbora metode spreminjanja predstavljajo 

značilnosti vplivov zunanjega okolja na podjetje, karakteristike odzivanja notranjega 

okolja in pomembne značilnosti metod spreminjanja. Ker je podjetje interesna tvorba 

raznovrstnih udeležencev iz notranjega in zunanjega okolja, je treba pri izbiri metod 

spreminjanja upoštevati njihov odnos do načina spreminjanja podjetja. Iz interesov 

udeležencev izhajajo cilji podjetja, ki morajo biti usklajeni s cilji posamezne metode 

spreminjanja, pri čemer je treba upoštevati obstoječo strukturo, procese, teme in kulturo 

podjetja samega. Vsaka sprememba porablja dodatna sredstva, zato morajo biti zadostna 

glede na zmogljivosti.  

Tabela 5.1 torej vsebuje osnovni nabor dejavnikov iz notranjega in zunanjega 

okolja, ki pomembno vplivajo na izbor treh najpogosteje uporabljenih načinov 

spreminjanja podjetja in uvajanja sprememb. Podrobnejši nabor dejavnikov vseh 

šestnajstih proučevanih metod evolucijskega načina spreminjanja bo opredeljen s 

pomočjo polstrukturiranih intervjujev v okviru predhodne kvalitativne raziskave. 

Značilnosti poznanih dejavnikov so v tabeli kvantificirane, medtem ko so pomembni 

variabilni dejavniki notranjega okolja podjetja (skladnost s strateškimi cilji in skladnost 

z že uporabljenimi metodami spreminjanja) zgolj našteti. V nadaljevanju je za vsak 

formiran dejavnik izbire metod spreminjanja podana ustrezna obrazložitev kot tudi 

teoretična spoznanja, na katerih temelji.  

Dejavnik 1: značilnosti sprememb v zunanjem okolju. Metoda strateškega 

načrtovanja je zaradi sistemskega pristopa k spreminjanju podjetja primerna v pogojih 

visoke in zmerne predvidljivosti okolja, ko je stopnja kompleksnosti in novosti vpliva 

visoka, kar omogoča podjetju pravočasnen izbor ustreznega načina odzivanja (Ansoff 

1990, 76). Metoda celovitega ravnanja s kakovostjo je zaradi postopnega načina 

spreminjanja notranjega okolja podjetja primerna v pogojih, ko so zunanji vplivi 

predvidljivi, nezahtevni in počasni. Reinženiring je zaradi hitrih in radikalnih sprememb 

notranjega okolja primeren tudi pri nizki predvidljivosti okolja, visoki kompleksnosti, 

novostih vplivov in hitrih vplivov (Davenport 1993, 11; Jarrar in Aspinwall 1999, 590).  
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Tabela 5.1 Dejavniki izbire najpogosteje uporabljenih metod spreminjanja  

Metode* →  

Dejavniki ↓  

Strateško  

načrtovanje 

Celovito ravnanje 

s kakovostjo 

Reinženiring 

(BPR) 

1. Značilnosti sprememb v zunanjem okolju 
Predvidljivost vplivov zmerna – visoka zmerna – visoka nizka 

Kompleksnost vplivov visoka nizka visoka 

Stopnja novosti vplivov zmerna – visoka nizka visoka 

Hitrost vplivov počasni počasni hitri 

2. Odnos zunanjega okolja do metode spreminjanja 
Država in družba pozitiven pozitiven negativen – zadržan 

Odjemalci pozitiven pozitiven pozitiven 

Dobavitelji pozitiven zadržan – pozitiven negativen – zadržan 

Lastniki pozitiven pozitiven zadržan – pozitiven 

3. Usmeritve v notranjem okolju 

Koncept odzivanja podjetja na vplive okolja proaktivno – reaktivno reaktivno proaktivno 

Način in potek prilagajanja vplivom zvezno, evolucijski zvezno, evolucijski nezvezno, revolucijski 

Ogroženost ciljev podjetja in čas za odziv nizka/ dolg nizka/ dolg visoka – nizka/ kratek 

Skladnost metode s cilji podjetja odvisno od ciljev podj. odvisno od ciljev podj. odvisno od ciljev podj. 

Cilji metode nizki – visoki/ veliko nizki – malo visoki – veliko 

4. Struktura podjetja 

Značilnosti strukture hierarhična/ toga hierarhična/ toga ploska/ fleksibilna 

Smer uvajanja sprememb od zgoraj navzdol od spodaj navzgor od zgoraj navzdol 

Nivo vključenosti izvajalcev pri uvajanju sprememb ožji – širši krog širši krog ožji krog 

Vključevanje poslovodstva pri uvajanju sprememb občasno občasno vsakodnevno 

Pristojnost za odločanje manag., centralizirano manag., centralizirano izvedbeni nivo, decen. 

5. Procesi 

Usmeritev metode in vloga procesa prilagajanje strategiji ozka funkcijska široka, multifunkcijska 

Potek procesov linearno in zaporedno linearno in zaporedno paralelno in hkrati 

6. Sistemi 

Temelj sistema nagrajevanja doseganje ciljev doseganje kakovosti zadovoljstvo kupca 

Pomen informacijskega sistema in tehnologije  majhen majhen pogosto odločilen 

7. Kultura podjetja 

Sprememba kulture podjetja inkrementalna inkrementalna radikalna 

Pričakovani odpori notranjega okolja šibki-močni šibki močni 

Tveganje načina spreminjanja majhno – zmerno zmerno veliko 

8. Sredstva podjetja 
Poraba sredstev podjetja majhna – velika majhna velika 

Čas za uvedbo metode dolg dolg kratek 

* Zasnovani so dejavniki, ki vplivajo na izbor treh najpogosteje uporabljenih metod 
spreminjanja podjetij (Češnovar 2003, 4). 

Vir: Češnovar 2003, 100–101. 
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Dejavnik 2: odnos zunanjega okolja do metode spreminjanja. Odnos zunanjega 

okolja do dejavnikov metode spreminjanja lahko odločilno vpliva tudi na njeno 

izvedljivost. Strateško načrtovanje omogoča racionalno razporejanje sredstev in 

usmerjanje interesov v isto smer, s čimer ustvarja večjo sinergijo in korist za vse 

udeležence, ki so metodi spreminjanja naklonjeni (Mintzberg, Ahlstrand in Lampel 

1998, 15–17). Celovito ravnanje s kakovostjo zaradi inkrementalnega neprestanega 

izboljševanja poslovanja pozitivno vpliva na zunanje okolje. Zaradi visokih zahtev po 

vhodni kakovosti je odnos dobaviteljev do te metode spreminjanja lahko zadržan. 

Reinženiring je zaradi svojih radikalnih sprememb in potencialnih tehnoloških viškov, 

visokega tveganja med lastniki ter zaradi višjih zahtev med dobavitelji včasih negativno 

sprejet v družbenem okolju. Pozitivni odnos je moč pričakovati med kupci, saj se njim 

dobavljena vrednost poveča (Jarrar in Aspinwall 1999, 585–590).  

Dejavnik 3: usmeritve v notranjem okolju. Koncept odzivanja, ki je pri strateškem 

načrtovanju lahko proaktiven ali reaktiven, je odvisen od filozofije poslovodstva. Od 

izbranega odzivanja je odvisen način prilagajanja vplivom okolja (Ansoff 1990, 476; 

Porter 1998, 74–76). Pri celovitem ravnanju s kakovostjo se podjetje prilagaja vplivom 

zunanjega okolja z inkrementalnim izboljševanjem, medtem ko je za reinženirirrg 

značilno inovacijsko iskanje novih rešitev in povzročanje sprememb v zunanjem okolju, 

kar zahteva radikalne spremembe v notranjem okolju (Daveport 1993, 11, Kelemen, 

Forrester in Hassard 2000, 156). Strateško načrtovanje je zaradi celovitega in 

sistemskega pristopa do okolja primerno v pogojih, ko je ogroženost ciljev podjetja 

nizka in je na razpolago dovolj časa za pripravo ustreznih odzivov notranjega okolja 

(Ansoff 1990, 476). Razloge za razvoj strateškega načrta največkrat najdemo v tem, da 

se poveča uspešnost podjetja (Schraeder 2002). Celovito ravnanje s kakovostjo je 

primerno v pogojih, ko je ogroženost ciljev podjetja nizka in ko ima podjetje za odziv 

na vplive okolja še dovolj časa. Reinženiring se lahko uporabi v razmerah ogroženih 

ciljev podjetja in ko je čas za prilagoditev vplivom okolja kratek, kot tudi v pogojih, ko 

želi podjetje z radikalnimi spremembami izboljšati že dovolj dober položaj na trgu 

(Jarrar in Aspinwall 1999, 590). Pred uporabo metode spreminjanja je potrebno 

preveriti, ali je usmeritev metode skladna z obstoječo vizijo in strateškimi cilji podjetja 

(Rigby 2001, 32–34). Število in velikost ciljev pri strateškem načrtovanju so odvisni od 

interesov vplivnih udeležencev in poslovodstva. Temeljni cilj strateškega načrtovanja je 

priprava podjetja za soočenje z zunanjim okoljem (Tavčar 1999, 19–22). Ciljev, ki jih 

pri celovitem ravnanju s kakovostjo ni zaslediti veliko, so postavljeni relativno nizko. 

Usmerjeni so na postopno izboljševanje kakovosti izdelkov, storitev in posameznih faz 

procesa ter zniževanje stroškov nekakovosti. Zaradi korenitih sprememb pri 

reinženiringu je visokih ciljev veliko. Usmerjeni so na celoten proces, ki sega tudi preko 

meja podjetja. Namen sprememb je oblikovanje učinkovitega procesa in doseganje 

večjega zadovoljstva kupca (Davenport 1993, 11; Jarrar in Aspinwall 1999, 590).  
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Strateško načrtovanje temelji na celoviti analizi notranjega in zunanjega okolja, 

opredelitvi predpostavk, načrtovanju, organiziranju, uresničevanju in nadziranju 

udejanjanja (Pučko 1999, 119–120). Celovito ravnanje s kakovostjo je izboljševanje 

obstoječih procesov, ki jih analiziramo in izboljšujemo. Pri reinženiringu procesov ne 

prenavljamo, temveč inovacijsko oblikujemo nove rešitve (Jarrar in Aspinwall 1999, 

590). Strateško načrtovanje vsebuje inkrementalne spremembe notranjega okolja. Od 

izbranega načina odzivanja so odvisne možnosti za doseganje konkurenčne prednosti 

(Beinhocker 1997, 115–117). Zaradi usmeritve celovitega ravnanja s kakovostjo v 

inkrementalno izboljševanje posameznih faz obstoječih procesov so priložnosti za 

doseganje izrazite konkurenčne prednosti relativno majhne. Za razliko od predhodne 

metode reinženiring vsebuje radikalne, korenite in celovite spremembe obstoječega 

načina delovanja, zaradi česar so možnosti za doseganje izrazite konkurenčne prednosti 

velike (Grover in Malhotra 1997, 196–198). 

Dejavnik 4: struktura podjetja. Struktura podjetja se pri strateškem načrtovanju 

prilagaja izbrani strategiji. Pri celovitem ravnanju s kakovostjo se struktura bistveno ne 

spreminja – ostaja hierarhična in toga. Zaradi usmeritve reinženiringa na z vidika kupca 

enovit proces se ob pomoči informacijske tehnologije specialistične operacije iz 

različnih oddelkov združujejo v enovit proces, kar omogoča zniževanje števila 

organizacijskih ravni in povečevanje fleksibilnosti procesov (Grover in Malhotra 1997, 

199–200). Proces strateškega načrtovanja lahko poteka od zgoraj navzdol, od spodaj 

navzgor ali kombinirano. Od razvitosti procesa snovanja in uvajanja strategij v podjetju 

je odvisno tudi število vključenih izvajalcev in pogostost sodelovanja vršnega 

managementa (Aaker 1988, 22–38). Celovito ravnanje s kakovostjo se uvaja ob širokem 

mobiliziranju izvajalcev in pogosto poteka od spodaj navzgor, kar ne zahteva pogostega 

vključevanja vršnega managementa. Pri reinženiringu so spremembe inicirane s strani 

poslovodstva, zaradi česar je potrebno vsakodnevno vključevanje vršnega managementa 

(Davenport 1993, 11; Kelemen, Forrester in Hassard 2000, 156). Za uspešnost uvedbe 

reinženiringa je nadvse pomembno, da zna vršni management prilagajati stil 

poslovodenja zahtevam posamezne faze projekta uvajanja pristopa (Sutcliffe 1999, 

273). Proces strateškega načrtovanja je nadzorovan, zavesten in miselni proces, za 

katerega je primarno odgovoren poslovodja (Pučko 1999, 18–19), ki pri snovanju 

strategij pritegne vršni nanagement in pristojne strokovnjake. Najbolj je odvisen od 

tesnega sodelovanja managementa vseh ravni podjetja s strokovnjaki za informacijsko 

tehnologijo v podjetju in z zunanjimi svetovalci (Turban, McLean in Wetherbe, 2002). 

Pri celovitem ravnanju s kakovostjo je odločanje centralizirano in v pristojnosti vršnega 

managementa, za razliko od reinženiringa, kjer s ciljem večje fleksibilnosti procesov in 

povečanega zadovoljstva kupcev ob pomoči informacijske tehnologije del odločanja 

prenesemo na izvajalsko raven (Grover in Malhotra 1997, 200; Turban, McLean in 

Wetherbe 1999, 123–125). 
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Dejavnik 5: procesi. Pri strateškem načrtovanju se procesi prilagajajo izbranim 

poslovnim in funkcijskim strategijam (Rue in Ibrahim 1998, 27–28). Celovito ravnanje 

s kakovostjo je usmerjeno v izboljševanje posameznih neustreznih faz procesov, ki 

potekajo linearno in zaporedno. Za reinženiring je značilno upoštevanje ključnih 

procesov, ki so odvisni od zunanjega okolja. Za povečanje zadovoljstva kupcev so ti 

procesi oblikovani večizvedbeno, potekajo vzporedno in hkrati (Davenport 1993, 11; 

Jarrar in Aspinwall 1999, 591). 

Dejavnik 6: sistemi. Za uspešno implementacijo sprememb, ki jih prinaša uvajanje 

metode spreminjanja, je zelo pomembno, da sistem motivacije in nagrajevanja podpira 

cilje in posamezne faze uvajanja metode spreminjanja (Rigby 2001, 33; Schein 1997, 

228). Informacijski sistem in informacijska tehnologija nimata izrazitega vpliva na 

uspešnost uporabe strateškega načrtovanja in celovitega ravnanja s kakovostjo, medtem 

ko je vpliv na uspešnost uvedbe reinženiringa pogosto odločilen (Kelemen, Forrester in 

Hassard 2000, 156).  

Dejavnik 7: kultura podjetja. Spremembe kulture podjetja so pri strateškem 

načrtovanju in celovitem ravnanju s kakovostjo zaradi inkrementalnih sprememb v 

notranjem okolju postopne. Pričakovati je manj odporov na spremembe, kar pomeni, da 

spreminjanje ne prinaša visokih tveganj. Te sicer premagujemo z vključevanjem 

udeležencev v procese sprememb in z usposabljanjem. Pri strateškem načrtovanju je ob 

znatnih spremembah pričakovati večje odpore. Zaradi korenitih sprememb neustrezne 

organizacijske strukture in procesov ter časovne zgoščenosti sprememb, so te pri 

reinženiringu radikalne. Predvsem v tradicionalnih in togih notranjih okoljih lahko zato 

pričakujemo močne odpore proti spremembam, kar povečuje tveganost sprememb. Pri 

močnih odporih in pomanjkanju časa za prilagoditev spremembam pridejo v poštev tudi 

trdi načini premagovanja odporov (Jarrar in Aspinwall 1999, 590). 

Dejavnik 8: sredstva podjetja. Zaradi obsežnih in radikalnih sprememb, ki so 

podprte z uvajanjem nove informacijske tehnologije, je poraba sredstev podjetja pri 

reinženiringu v primerjavi s strateškim načrtovanjem in celovitim ravnanjem s 

kakovostjo velika (Jarrar in Aspinwall 1999, 590). Pri strateškem načrtovanju je torej ob 

korenitih spremembah tehnologije pričakovati tudi bistveno večjo porabo sredstev. 

Proces strateškega načrtovanja je kontinuiran in neprestan proces, ki je odvisen od 

kompleksnosti notranjega in zunanjega okolja. Celovito ravnanje s kakovostjo zaradi 

postopnega in inkrementalnega izboljševanja obstoječega stanja terja razmeroma dolg 

čas uvajanja. Za razliko od prvih dveh pristopov reinženiring temelji na radikalnih 

spremembah notranjega okolja, ki morajo biti zaradi kontinuitete poslovanja zgoščene v 

kratek časovni okvir (Jarrar in Aspinwall 1999, 591). Uspešna implementacija nekaterih 

metod spreminjanja je odvisna od ustreznih orodij in sredstev, ki se lahko uporabijo tudi 

pri drugih metodah spreminjanja podjetij.  
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Tako so za strateško načrtovanje značilni razni modeli za analiziranje notranjega in 

zunanjega okolja (Pučko 1999, 133), za celovito ravnanje s kakovostjo modeli in orodja 

za spremljanje in ugotavljanje odstopanj ter za reinženiring informacijska tehnologija 

(Guimaraes 2000, 118;  Turban, McLean in Wetherbe 1999, 148). 

Iz opredeljenih teoretičnih izhodišč lahko torej sklepam, da je bistvo pravilnega 

izbiranja metod spreminjanja v usklajenosti pomembnih značilnosti metod spreminjanja 

z vplivnimi dejavniki notranjega in zunanjega okolja podjetja. Namen zasnovanega 

nabora vplivnih dejavnikov izbire metode spreminjanja (tabela 5.1) je skozi njihovo 

sistematično preverjanje zagotoviti optimalen izbor in uvajanje metod, s čimer se 

zmanjšuje tveganje izbora neprimerne metode spreminjanja podjetij ter iz tega 

izhajajočih nezaželenih posledic. 

5.2 Kriteriji uspešne uvedbe metod spreminjanja  

Vsako podjetje ima svoje lastne karakteristike in uporaba vsake metode 

spreminjanja ima svoje prednosti in slabosti. Uspešna uvedba metod spreminjanja po 

raziskavah svetovalne hiše Bain & Company (Rigby 2001, 26) zahteva: 

– dobro poznavanje notranjega in zunanjega okolja podjetja; 

– poznavanje pozitivnih in predvsem negativnih učinkov metode spreminjanja; 

– uporabo ustrezne kombinacije metod spreminjanja; 

– kreativno prilagoditev metode spreminjanja zunanjemu in notranjemu okolju; 

– ustrezno in pravočasno uvedbo metode spreminjanja. 

Uspešna implementacija posameznih metod spreminjanja v podjetju je odvisna od 

(Rigby 2001, 33):  

1. uporabe prave metode spreminjanja: 

– vsi udeleženci podjetja morajo razumeti bistvo metode spreminjanja; 

– upoštevati je treba skladnost z metodami spreminjanja, ki so že v uporabi; 

– kompleksnost metode spreminjanja ne sme presegati ravni razvitosti 

podjetja. 

2. jasne komunikacije – vsak prizadeti udeleženec v podjetju mora poznati: 

– vzroke za uporabo metode spreminjanja; 

– pričakovane rezultate in posledice, ki jih bo deležen. 

3. merljivosti rezultatov: 

– merila in standardi uspešnosti morajo bili zasnovani pred začetkom 

uvajanja metode spreminjanja; 

– merjenje se mora izvajati dovolj pogosto. 

Univerzalna metoda spreminjanja, ki bi bila primerna za vse okoliščine, ne obstaja.  
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Optimalen izbor zahteva dobro poznavanje metod spreminjanja oziroma 

spoznavanje pozitivnih in negativnih učinkov v podobnih okoliščinah kot tudi 

prilagoditev metod potrebam podjetja (Garrett 1997, 2). Navkljub uporabi različnih 

metod spreminjanja za izboljšanje uspešnosti poslovanja, veliko sprememb ne prinese 

pričakovanih učinkov. Za visok delež neuspešnih sprememb izhaja odgovornost vršnega 

managementa zaradi (Robbins in Finley 1997, 45–46): 

– izvajanja prevelikega števila sprememb hkrati, kar pozornost vršnega 

managementa odvrača od ključnih sprememb; 

– preobremenjenosti z dnevnimi opravili, ki vršnemu managementu ne 

omogočajo posvečanja potrebnega časa posamezniku; 

– prehitre opustitve in preusmeritve na druge modne metode spreminjanja; 

– neustreznega oziroma mehanskega odnosa do posameznika. 

Uvajanje metod spreminjanja podjetij zahteva spremembe v načinu dela zaposlenih 

in njihovem vedenju. Izdatnejše spremembe ne bodo uspešne brez polnega razumevanja 

vzrokov za spremembe in jasnih ciljev sprememb, vključevanja zaposlenih v proces 

snovanja in izvajanja sprememb ter preglednega uvajanja sprememb (Chan in 

Mauborgne 2001, 283). Uspešnost metode spreminjanja je na koncu vedno odvisna od 

stopnje akceptiranja sprememb na izvajalski ravni. Ker se ljudje spreminjajo na osnovi 

vsakodnevnih dejavnosti, uvajanje korenitejših sprememb pogosto zahteva vključevanje 

celotnega vršnega managementa (Johanson in Huff 1998, 25). 

Po Petersu in Watermanu (1982, 13) je vzrok za visok delež napak pri uporabi 

metod spreminjanja iskati v ameriških vršnih managerjih, ki so v prevelikem zanašanju 

na vsemogočnost metod spreminjanja te samo slepo posnemali ter pri tem zanemarjali 

kreativno razmišljanje in inovativnost pri njihovi implementaciji. Visoka stopnja 

nezadovoljstva z uporabo pristopov izhaja iz nezadostnega poznavanja značilnosti 

metod spreminjanja ob zanašanju na mnenja popularnih medijev in strokovnjakov ter 

zaradi površnega uvajanja, prehitre opustitve in takojšnje usmeritve na nove popularne 

metode spreminjanja (De Cock 1998, 145–155). 

Uporaba metod spreminjanja porablja že tako omejena sredstva podjetja, zato mora 

biti med različnimi metodami spreminjanja dosežen prioritetni vrstni red. Preveč 

enakovredno izvajanje pomembnih metod spreminjanja in njihovo slabo povezovanje 

razprši energijo, ki je potrebna za implementacijo sprememb in zmanjšuje operativno 

učinkovitost podjetja (Prince Waterhouse 1995, 117). Podobno razpravlja Porter (1998, 

74) z ugotovitvijo, da usmeritev aktivnosti in sredstev na preveč področij ogroža ključne 

sposobnosti podjetja in njegov položaj na trgu. Poleg tega večina metod spreminjanja 

izboljša le operativno učinkovitost podjetja (ki se pogosto ne odrazi v večjem dobičku) 

in zanemarja strateško pozicioniranje, ki omogoča doseganje izrazitejše konkurenčne 

prednosti. 
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Ključna odgovornost za uspešno izbiro in uporabo posamezne metode spreminjanja 

je na strani vršnega managementa, od katerega se zahteva dobro poznavanje notranjega 

in zunanjega okolja podjetja. Vršni management mora biti glavni vizionar in strateg, v 

proces snovanja in izvajanja strategij mora pritegniti vplivne udeležence podjetja ter 

strateško razmišljanje transformirati v proces skupnega učenja (Mintzberg 1996, 63). 

Ključna merila uspešne uporabe metod spreminjanja v podjetju so torej: 

– odgovornost vršnega managementa za celoten proces uvajanja metode 

spreminjanja; 

– pravilna ocena vršnega managementa in napoved dogajanj v zunanjem okolju 

podjetja; 

– podpora vplivnih udeležencev izbrani politiki zahteva usklajenost interesov 

udeležencev, njihovo vključevanje v proces izvajanja metode spreminjanja in 

intenzivno komuniciranje; 

– pravilno razumevanje namena uporabe posamezne metode spreminjanja in 

prisotnost strateškega razmišljanja; 

– postopnost in inovativnost pri iskanju novih strateških usmeritev; 

– opuščanje neobetavnih možnosti. 

Za uspešno uporabo metod spreminjanja je nujno, da domneve podjetja o zunanjem 

okolju ter poslovna politika s temeljnimi zmožnostmi podjetja ustrezajo dejanskim 

razmeram, so med seboj uravnotežene, poznane in razumljene med vsemi udeleženci 

podjetja ter uporabljene v vsakodnevni poslovni praksi podjetja (Drucker 1995, 30–31). 

V pogojih nenehnih in korenitih sprememb ter nepredvidljivega okolja mora proces 

posamezne metode spreminjanja za doseganje trajnejše konkurenčne prednosti podjetja 

zagotoviti (Beinhocker 1997, 115–118): 

– dovolj širok nabor strateških usmeritev kot odgovor na različne možne vplive 

okolja; 

– neprestano generiranje novih sredstev konkurenčnih prednosti – zavarovanje 

obstoječih konkurenčnih prednosti je zgolj kratkoročno; 

– ustrezno ravnovesje med robustnostjo in visoko odzivnostjo na vplive okolja, 

kar pomeni vzdrževanje sistema, ki deluje ob sočasnem razvijanju novih 

ključnih sposobnosti; 

– generiranje ustreznega nabora med seboj uravnoteženih strateških usmeritev za 

soočanje s predvidljivimi in nepredvidljivimi vplivi ter za posnemanje in 

povzročanje sprememb; 

– razumevanje, da s povečevanjem obsega podjetja raste tudi nabor možnih 

odzivov na vplive okolja, s čimer se povečuje kompleksnost odzivanja ter 

zmanjšuje odzivnost podjetja. 
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Pri proučevanju inovativnih strategij poslovno uspešnih podjetij je proces 

strateškega načrtovanja vseboval (Markides 2001, 230–242):  

– enostavno in jasno strategijo, ki mora odgovoriti na tri vprašanja: 

− kateri bodo in kateri ne ciljni kupci; 

− kateri izdelki in storitve bodo namenjeni ciljni skupini kupcev in kateri ne; 

− katere aktivnosti bodo potrebne za implementacijo strategije in katere ne; 

– celovit sistem generiranja novih idej o možnih strateških usmeritvah podjetja, ki 

bo vključeval potenciale čim širšega kroga zaposlenih; 

– izbor najprimernejše strateške usmeritve in nedvoumne ter jasne implementacije 

s strani poslovodstva; 

– zagotovitev celovitosti pri implementaciji, kar pomeni prilagajanje strukture, 

procesov, sistemov, kulture in sredstev izbranim strategijam; 

– zagotovitev medsebojne povezanosti raznovrstnih aktivnosti pri implementaciji 

strategij; 

– vzdrževanje fleksibilnosti podjetja oziroma sposobnosti pravočasnega 

prepoznavanja pomembnih sprememb v okolju, oblikovanje notranje kulture 

sprememb in razvoja potrebnih znanj ter sposobnosti za soočanje s 

spremembami; 

– nenehno spreminjanje in inoviranje dejavnikov strategij, kot posledico 

posnemanja konkurentov in sprememb v okolju. 

Operativno načrtovanje je sestavni del strateškega načrtovanja, ki služi 

operacionalizaciji usmeritev iz strateškega načrta. V raziskavi o vplivu letnega 

načrtovanja na poslovno uspešnost slovenskih podjetij je bilo ugotovljeno, da imajo 

največji vpliv na kakovost sistema načrtovanja vloga poslovodje v procesu načrtovanja, 

vsebina planskih usmeritev, stopnja razčlenjenosti načrta na posamezne delne in zbirne 

načrte ter kakovost načrtovanja prodaje (Pučko 2001, 49–65). Za uspešno 

implementacijo metode spreminjanja je po Hoju (1999, 76–86) treba zagotoviti: 

– kakovostno pripravo in proaktivno okolje, ki temelji na naslednjih desetih 

načelih: odgovornost za uvajanje posamezne metode spreminjanja je na strani 

vršnega managementa, preventivno namesto kurativno delovanje, popolno 

zadovoljstvo kupcev, obvladovanje stroškov kakovosti, naredi prvič pravilno, 

zavezanost podjetja kakovosti, neprestano izboljševanje, usposabljanje in 

izobraževanje izvajalcev, sodelovanje in timsko delo ter priznanje in 

nagrajevanje za doseganje postavljenih ciljev; 

– osredotočenost metode spreminjanja temelji na naslednjih štirih stebrih: 

zadovoljstvo kupcev, kakovost procesov, kakovost človeških sredstev ter 

uporaba ustreznih metod in orodij; 
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– aktiviranje človeških sredstev, ki zahteva zavezanost vseh udeležencev 

spremembam, ustrezna znanja in usposobljenost, zadostno dvosmerno 

komuniciranje in kontinuirano izboljševanje (jap. Kaizen). 

Uspešna implementacija metode spreminjanja v podjetju zahteva (Lisowski 2000, 

371) pogosto vključevanje poslovodstva, veliko naporov in časa srednjega 

managementa ter pogosto vključevanje zunanjih svetovalcev, kar se odraža v visoki 

porabi sredstev podjetja. 

Pred implementacijo metode spreminjanja se je priporočljivo seznaniti tudi s 

težavami, ki so ovirale uspešno uvedbo metod spreminjanja drugje. Pri uvajanju 

nekaterih metod spreminjanja (predvsem celovitega ravnanja s kakovostjo) so se v ZDA 

pojavile naslednje pomanjkljivosti, ki so zmanjševale učinke uvajanja metod 

spreminjanja (Chaudron 2002, 1–4): pretirana uporaba timskega dela, izvedene 

spremembe so bile zgolj parcialne in površne (nesistemske), prioritete ciljev pri 

uvajanju posamezne metode niso bile opredeljene, uporaba okoliščinam neprimernih 

orodij, neprilagojenost metode spreminjanja posebnostim notranjega okolja, masovno 

usposabljanje izvajalcev na zalogo brez možnosti takojšnje uporabe znanj in povratnega 

informiranja o uspešnosti uporabe, nezadostna podpora vršnega managementa pri 

uvajanju posamezne metode in neprepoznavnost ključnih elementov metod 

spreminjanja med zaposlenimi. 

Zgolj formalna pridobitev certifikata kakovosti ISO 9000 se ne odraža v boljših 

finančnih učinkih (McAdam in McKeown 1999, 238–239). Uporaba standardov 

kakovosti po ISO 9000 bo uspešna (učinkovita), ko ga bo podjetje integriralo s strukturo 

podjetja, upravljanjem vseh vrst sredstev, produktivnostjo in inovacijami (Pivka, Uršič 

in Leskovar Špacapan 2001, 306). Vpliv certifikata ISO 9000 na poslovno uspešnost se 

po štirih letih zmanjša, če ga podjetje ne nadgradi v TQM (Ismail in Hashmi 1999, 853–

860; Prabhu idr. 2000, 84–91). Za uspešno implementacijo TQM je pomembna 

enakovredna uvedba vseh dejavnikov metode spreminjanja (celovitost) ter sistematično 

in neprestano ocenjevanje doseženih ciljev, kjer ima ključno vlogo samoocenjevanje 

(Hongyi 1999, 912–913). 

Zaradi velikega deleža neuspešno izvedenih prenov poslovnih procesov in visokega 

deleža negativnih učinkov pri uporabi metod evolucijskega načina spreminjanja se je še 

pred pričetkom uvajanja priporočljivo seznaniti s pomembnimi dejavniki uspešne 

uporabe posamezne metode (Guimaraes 1999, 53–65). Po Manganelliju in Kleinu 

(1994, 255–262) je za uspešno uporabo metod spreminjanja treba zagotoviti polno 

razumevanje namena metode, postaviti realne cilje, upoštevati razpoložljiva sredstva, 

izvesti metodo v primerno kratkem roku, zagotoviti podporo vršnega managementa, 

prenoviti celoten proces in ne le posameznih faz, usposobiti in socializirati uporabnike z 

novo tehnologijo ter uporabiti za podjetje primeren način uvajanja.  
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Na uspešno izvedbo metode spreminjanja ima največji vpliv imenovanje 

primernega vodje, ki mora imeti pristojnost nad celotnim procesom, ki se prenavlja 

(Hammer in Stanton 1995, 103). 

Po Grintu in Willmottu (2000, 42) je treba zaradi revolucionarnosti sprememb, ki 

jih prinašajo metode spreminjanja, za njihov uspeh korenito spremeniti strategije, 

procese, strukturo, sisteme (nagrajevanja, poslovodenja itd.) in kulturo podjetja. Posebej 

v tradicionalnih in togih notranjih okoljih je zato pričakovati odpore proti spremembam. 

Podobno stališče zagovarja Champy (1996, 10), ki trdi, da je metoda spreminjanja 

obsojena na neuspeh, če se v prvi vrsti ne spremenijo prav načini in metode 

poslovodenja. Učinkovito delovanje prenovljenih procesov od vršnega managementa 

zahteva stalno izboljševanje procesov, mobiliziranje in usposabljanje podrejenih, za kar 

mora manager vzpostaviti intenzivno dvosmerno komunikacijo (Hammer 1997, 77) ter 

prilagajati stil poslovodenja zahtevam posamezne faze projekta uvajanja metode 

spreminjanja (Sutcliffe 1999, 273). 

Korenite spremembe delovnega okolja in načina dela od zaposlenih zahtevajo 

drugačna znanja in veščine, vloge in odgovornosti ter posledično spremembo navad, 

običajev in vrednot (Shandler 1996, 15–16). Zaradi temeljito spremenjene vloge in 

načina dela so odpori zaposlenih proti spremembam ena od ključnih ovir uspešne 

uvedbe metod spreminjanja (Corrigan 1997, 2). Za večjo uspešnost spreminjanja mora 

biti prilagajanje zaposlenih novim zahtevam (podpoglavje 4.5) vključeno v vse faze 

spreminjanja. Ker obstoječi sistem usposabljanja in izobraževanja ter izbora novih 

sodelavcev pogosto ne ustreza novim zahtevam, mora biti temeljito prenovljen 

(Shandler 1996, 26–27). Uspešno izvedeni procesi spreminjanja so v ZDA segali prek 

mej podjetja in vključevali prenovo z vidika kupca enovitega procesa (Poyssick in 

Hannaford 1996, 97). Pri tem so bili v prenovo vključeni tudi procesi dobaviteljev in 

kupcev. 

Na osnovi proučevanja empiričnih raziskav s področja uvajanja metod spreminjanja 

sta Al-Mashari in Zair (1999, 87–112) združila številne pomembne dejavnike uspešnega 

spreminjanja v skupine, ki vključujejo večino predhodno naštetih dejavnikov uspešne 

uporabe metod spreminjanja. Te skupine so naslednje: 

– sistemi in kultura (prilagoditev sistema nagrajevanja in motiviranja, učinkovito 

komuniciranje, vključevanje zaposlenih v snovanje in izvajanje sprememb, 

izobraževanje in usposabljanje, uvajanje kulture sprememb); 

– pristojnosti vršnega managementa (jasno opredeljeni cilji in prepoznaven stil 

poslovodenja, pristojnost vršnega managementa nad procesi prenove, 

sistematično upravljanje s tveganjem uvajanja sprememb); 

– struktura in procesi (oblikovanje ustrezne organizacijske strukture, delovnih 

mest, opisov del in nalog, pristojnosti in odgovornosti, učinkovitih timov); 
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– strateški vidik (uskladitev poslovnih strategij s strategijami uvajanja metod 

spreminjanja, učinkovito načrtovanje in uporaba primernih orodij in tehnik, 

oblikovanje meril in standardov uspešnosti, zagotovitev primernih sredstev, 

uporaba zunanjih ekspertov, uskladitev z že uporabljenimi metodami 

spreminjanja); 

– informacijska tehnologija (uskladitev informacijske infrastrukture s strategijo 

posamezne metode spreminjanja, izgradnja učinkovite infrastrukture za 

uvajanje informacijske tehnologije, oblikovanje meril za ugotavljanje 

učinkovitosti informacijske tehnologije, ustrezna uvedba informacijske 

tehnologije, benchmarking posameznih funkcij informacijske tehnologije, 

učinkovita uporaba programskih orodij). 

Na osnovi proučevanja vzorca 105 ameriških podjetij je bilo v raziskavi Groverja in 

Malhotre (1995, 109-144) identificiranih 64 najpogostejših težav (razvrščenih v šest 

skupin), ki so nastopile pri izvajanju spreminjanja poslovnih procesov: 

– podpora vršnega managementa spremembam in razumevanje bistva 

spreminjanja; 

– informacijska tehnologija in informacijski sistem (potrebna znanja in razvitost v 

podjetju); 

– poslovni procesi in njihovi ključni parametri (usposobljenost za opredelitev); 

– načrtovanje spreminjanja (postavitev ciljev in strategij, načrtovanje in 

usklajevanje); 

– uvajanje sprememb (premagovanje odporov proti spremembam, oblikovanje 

podpornih sistemov, procesov in strukture); 

– spremljanje izvajanja in korektivno ukrepanje (merjenje, ugotavljanje in 

odpravljanje napak, pomanjkljivosti in konfliktov). 

Ugotovljene težave iz raziskave Groverja in Malhotre (1995, 109) opozarjajo na 

področja, pomembna za uspešno izvedbo prenove procesov. Ključna ugotovitev je, da 

na uspešnost prenove odločilno vpliva poslovodenje vršnega managementa v fazi 

implementacije projekta. Pomemben, a ne zadosten pogoj za doseganje zastavljenih 

ciljev predstavlja primerna informacijska tehnologija in ustrezno načrtovanje prenove. 

Ugotovitve raziskave o stanju prenove procesov med slovenskimi in hrvaškimi 

podjetji zajemajo naslednje pomembne dejavnike uspešno izvedenih procesov 

spreminjanja: intenzivno informiranje, izboljšanje znanja in usposobljenosti zaposlenih, 

načrtno premagovanje odporov proti spremembam in vključevanje zaposlenih v 

sooblikovanje sprememb (Bosilj Vukšić, Ćurko in Kovačič 2000, 66). Pri prenovi 

poslovnih procesov je nadvse pomembna uporaba ustrezne informacijske tehnologije, ki 

v prvi vrsti omogoča oblikovanje bolj učinkovitih in fleksibilnih procesov ter pospešuje 

njihovo prenovo (Davenport in Short 1990, 125–126).  
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Za to lahko uporabimo različna orodja, kot na primer orodje za analiziranje, 

modeliranje in simulacijo poslovnih procesov, orodja za krmiljenje delovnih procesov 

in druga. Informacijska tehnologija s svojimi funkcijami (tabela 5.2) omogoča 

oblikovanje novih izdelkov in storitev, generiranje novih potreb na trgu ter pospešuje 

organizacijske spremembe in učinkovitejše izvajanje procesov v podjetju (Kelly 1998, 

118–121). Uporaba informacijske tehnologije je koristna za premagovanje obstoječih 

načinov dela in neustreznih organizacijskih ter proizvodnih pravil, ki ovirajo 

učinkovitejše izvajanje procesov (Turban, McLean in Wetherbe 1999, 124–125). Za 

učinkovito izvedbo posamezne metode spreminjanja mora biti strategija razvoja 

informacijske tehnologije hkrati del strategije podjetja in del strategije uvajanja metode 

(AI-Mashari in Zair 1999, 95–100; Teng, Fiedler in Grover 1998, 679). 

Tabela 5.2 Vpliv informacijske tehnologije na prenovo procesov 

Funkcija informacijske 

tehnologije 

Vpliv in učinek  

informacijske tehnologije 

- Avtomatizacija:  

- Analitična: 

- Povezovalna: 

- Geografska: 

- Informacijska: 

 

- Koordinacijska: 

- Intelektualna: 

- Ravnanje z znanjem: 

- Sekvenčna: 

 

- Nadzorna: 

- Transakcijska: 

nadomesti ali zmanjša potrebo po človeškem delu v procesu. 

izboljšanje faze analiziranja informacij in odločanja. 

povezava mest v procesu in izločanje posrednikov. 

hiter prenos informacij na velike razdalje. 

integracija velike količine podatkov o procesu v razumljive 

informacije.  

koordinacija nalog in procesov.  

zajemanje in distribucija intelektualnega kapitala. 

zajemanje, hranjenje in distribucija znanja. 

omogočanje sprememb v zaporedju operacij oziroma 

omogočanje sočasnosti izvajanja. 

spremljanje stanja procesa, inputov in outputov. 

pretvorba nestruktuiranih procesov v rutinske transakcije. 

Vir: Chan 2000, 228. 

Oddelek za informatiko v vlogi pobudnika in zagovornika prenove informacijske 

tehnologije lahko pomembno spodbudi uvajanje posamezne metode spreminjanja skozi 

promocijo koristi in pozitivnih učinkov nove informacijske tehnologije na izboljšanje 

lastnosti procesov, povečano zadovoljstvo kupcev, večjo kakovost in boljše poslovne 

rezultate (Malhotra 1998, 8). 

V raziskavi Groznika in Kovačiča (2001, 9) »E-poslovanje v slovenskih 

organizacijah: vloga strateškega načrtovanja informatike in prenove poslovnih 

procesov« je bilo ugotovljeno, da 80 % sodelujočih podjetij v raziskavi pripisuje 

informacijski tehnologiji ključno vlogo pri uspešnem spreminjanja poslovnih procesov. 

Še večji delež je bil ugotovljen med hrvaškimi podjetji, kjer je znašal kar 88 %.  
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Med slovenskimi in hrvaškimi podjetji so uspešno izvedeni procesi spreminjanja 

vključevali spremembe procesov, ljudi in tudi informacijske tehnologije (Bosilj Vukšić, 

Ćurko in Kovačič 2000, 60). Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem sta bila glavna 

pobudnika prenove procesov poslovodstvo in oddelek za informatiko (Bosilj Vukšić, 

Ćurko in Kovačič 2000, 25; Groznik in Kovačič 2001, 9). 

Uporaba informacijske tehnologije pri prenovi procesov predstavlja tudi nevarnost, 

saj lahko delni pozitivni učinki uvedbe informacijske tehnologije zameglijo dejanske 

potenciale celovite prenove procesov in informatizacije, ki bi jih dosegli s celovito in 

inovativno prenovo procesov in informatizacijo (Kovačič idr. 2000, 23–26). 

Na osnovi relevantnih teoretičnih izhodišč spreminjanja podjetja, opisanih v 

poglavjih od 2 do 5, kot tudi ocene oziroma proučitve ugotovitev dosegljivih 

relevantnih domačih in tujih znanstvenih raziskav, sem za doseganje namena in ciljev 

doktorske disertacije v poglavju 6 zasnoval empirično raziskavo in način njene izvedbe. 
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6 VPLIV DEJAVNIKOV IZBIRE METOD EVOLUCIJSKEGA NA ČINA 
SPREMINJANJA  

Poglavje 6 vsebuje opredelitve področja empirične raziskave ter predstavitev 

raziskovalnih metod, uporabljenih pri načrtovanju, izvedbi in razlagi rezultatov 

raziskave. Pri zasnovi in izvedbi empirične raziskave sem uporabil ustrezno 

kombinacijo raziskovalnih metod, in sicer: 

– metodo polstrukturiranega intervjuja in metodo anketiranja za pridobivanje 

podatkov iz primarnih virov raziskave; 

– metodo dokazovanja in zavračanja hipotez za preverjanje (ne)ustreznosti 

postavljenih hipotez; 

– komparativno metodo za primerjanje ugotovitev med posameznimi skupinami 

uporabnikov metod spreminjanja podjetij; 

– opisno statistiko za razvrščanje ugotovitev glede na postavljene kriterije 

posamezne hipoteze; 

– kontingenčne tabele s Hi kvadrat preizkusom, s katerim ugotavljamo, ali sta dve 

kategorični spremenljivki med seboj povezani ali ne; 

– Studentov t-preizkus za testiranje statističnih razlik med povprečnimi 

vrednostmi kazalcev in kazalnikov finančne uspešnosti sodelujočih in 

nesodelujočih podjetij v raziskavi za preverjanje reprezentativnosti 

pridobljenega vzorca in kako se aritmetične sredine dimenzij dejavnikov 

razlikujejo glede na to, ali je podjetje uporabilo določeno metodo ali ne; 

– analizo variance za preverjanje, ali se aritmetične sredine dimenzij dejavnikov 

izbire metod spreminjanja razlikujejo glede velikost podjetja; 

– korelacijsko analizo za ugotavljanje, ali so pomanjkljivosti ob uvedbi metod 

spreminjanja linearno povezane z nezaželenimi posledicami spreminjanja; 

– multiplo regresijsko analizo (angl. Multiple Regression Analysis) za preverjanje, 

ali dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na pomanjkljivosti ob uvedbi 

metod evolucijskega spreminjanja in ali upoštevanje dejavnikov vpliva na 

zmanjšanje nezaželenih posledic spreminjanja; 

– analizo glavnih komponent (angl. Principal Component Analysis) oziroma 

faktorsko analizo (angl. Factor Analysis) za iskanje novih latentnih 

(nemerljivih) dimenzij, ki so skupne večjemu številu preučevanih spremenljivk.  

Za izvedbo statistične analize sem uporabil statistični paket SPSS 12 for Windows 

ter programski paket Microsoft Excel. Pri zbiranju podatkov za oblikovanje empirične 

raziskave sem uporabil dosegljive relevantne sekundarne vire. Za prepoznavanje vseh 

ključnih dejavnikov izbire metod spreminjanja, osvetlitev podatkov ter pridobivanje 

primarnih virov o predmetu proučevanja sem v raziskavo vključil pisno anketo in 

polstrukturiran intervju z vzorcem štirih vršnih managerjev.  
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Vnaprej pripravljena vprašanja v okviru polstrukturiranega intervjuja dajejo 

možnost, da se jih v primeru nerazumevanja oziroma izmikanja po potrebi smiselno 

dopolni. Namen takega pristopa je torej ugotoviti, »kako posamezniki zgradijo 

resničnost svojih okoliščin, oblikovanih iz kompleksnih osebnih okvirov prepričanj in 

vrednot, ki so jih razvili v svojem življenju, da bi tako pomagali razložiti in predvideti 

dogodke v svojem svetu« (Esterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 113). Udeležence na ta 

način s podvprašanji usmerjamo še k večjemu razmišljanju, s katerim lahko pridobimo 

vpogled v posameznikovo razmišljanje. Za opredeljene cilje raziskave sem vsakemu od 

udeležencev zastavil štiri enaka vprašanja. Osebna izkušnja z intervjuvanci je njihove 

izjave dodatno nadgradila, saj sem si lahko na podlagi tona glasu in govorice telesa 

ustvaril sliko o odnosu posameznika do evolucijskega načina spreminjanja podjetij v 

slovenski gradbeni panogi. To je tudi ena izmed prednosti kvalitativnega načina 

raziskovanja, a hkrati tudi slabost – subjektivnost interpretacije.17  

Intervjuji so se vršili individualno v zaprtih prostorih, pri čemer sva bila prisotna le 

respondent in jaz kot spraševalec. Udeleženci so bili pred izvedbo intervjuja obveščeni, 

da se tematika nanaša na področje spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi ter 

da bodo podatki uporabljeni za znanstveno-raziskovalno delo v okviru doktorskega 

študija managementa. Intervjuji so potekali brez težav, saj so bili udeleženci dobro 

seznanjeni z naravo dejavnikov izbire metod spreminjanja gradbenih podjetij ter so o 

tematiki že izoblikovali svoja stališča. Prvi intervju je trajal 41 minut, drugi 44, tretji 48 

minut in četrti 56 minut. Odgovori18 so bili zabeleženi na diktafon, kar je kasneje 

omogočilo zanesljivejši zapis podatkov. Prepise intervjujev sem pred formiranjem 

končnih verzij (priloga 1) poslal v predhodni pregled vsem štirim respondentom, ki so 

svoje vsebinsko (ne)strinjanje potrdili preko elektronske pošte.  

Predmetne intervjuje sem realiziral spomladi 2007, in sicer z: 

1. Ireno Kos, spec. manag., rojeno dne 25. 3. 1962 v Ljubljani, pomočnico 

glavnega direktorja za področje marketinga v KPL, d. d., družbi za gradnjo in 

vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring;19 

2. Mitjo Simčičem, univ. dipl. inž. stroj., rojenim dne 15. 3. 1963 v Postojni, 

direktorjem podjetja FINAL, inženiring in gradbeništvo, d. d., Nova Gorica;20 

                                                 
17 Glede na dejstvo, da sem v gradbenem podjetju tudi sam zaposlen, dopuščam možnost 

subjektivnosti interpretacije. To je obenem tudi prednost, saj imam na ta način neposreden 
vpogled v intenzivnost uporabe posameznih metod spreminjanja, v pogostost uporabe 
dejavnikov, ki vplivajo na izbrano metodo spreminjanja ter v pojave različnih pomanjkljivosti 
ob uvedbi metod in določenih nezaželenih posledic spreminjanja v našem podjetju. 

18 Vsi odgovori so bili zapisani dobesedno, brez popravkov, zato v nekem smislu izražajo 
»čustven« podton intervjuvancev, kar dodatno dviguje vrednost pridobljenih podatkov. Tudi 
zato je njihovo navajanje v prilogi 1 dobesedno. 

19 Po kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) velika družba. 
20 Po kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) srednje velika družba. 



Vpliv dejavnikov izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 

85 

3. Antonom Lovšetom, gr. teh., rojenim dne 27. 12. 1955 v Ljubljani, direktorjem 

podjetja VIZING, izvedbeni inženiring, d. o. o., Tolmin;21 

4. Igorjem Božičem, ekon., rojenim dne 8. 6. 1948 v Postojni, direktorjem 

podjetja SGP ZIDGRAD, d. d., Idrija.22 

Predhodno definirani dejavniki izbire metod spreminjanja (zaradi primerljivosti s 

svetovnimi podjetji sem izbral le metode, zajete v raziskavi svetovalne hiše Bain & 

Company, ki se uporabljajo tudi v podjetjih slovenske gradbene panoge) ter 

interpretacija podatkov, pridobljenih s pomočjo polstrukturiranih intervjujev 

(ugotavljanje problemskega stanja v panogi in podjetjih, zbiranje potrebnih nenapisanih 

podatkov itd.) so bila osnova za oblikovanje anketnega vprašalnika.  

6.1 Opredelitev empirične raziskave 

Z vidika načina zbiranja podatkov lahko empirično raziskavo razdelimo na dva 

dela. Prvi del se nanaša na anketni vprašalnik, namenjen zbiranju podatkov o vplivu 

dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja 

podjetij v slovenski gradbeni panogi. 

Kakovost merjenja se opredeljuje s pojmoma zanesljivosti in veljavnosti. 

Zanesljivost (angl. Reliability) je v najbolj grobem pomenu opredeljena kot ponovljivost 

merjenja – če merjenje ponovimo v istih ali zelo podobnih pogojih, moramo dobiti iste 

ali vsaj zelo podobne rezultate. Veljavnost (angl. Validity) pa nam pokaže, ali zares 

merimo tisto, kar smo želeli meriti (ali naše merjene spremenljivke dejansko merijo 

teoretične pojme). Če je merski instrument zanesljiv, ni nujno veljaven. 

V disertaciji sem mere enakovrednosti (angl. Equivalence Reliability) kvantitativne 

raziskave zagotovil z metodo notranje konsistentnosti (angl. Internal Consistency 

Method), ki temelji na predpostavki, da spremenljivke, ki merijo isti teoretični pojem, 

med sabo visoko korelirajo. Obstaja več koeficientov – najbolj znan je Cronbachov 

koeficient23 konsistentnosti lestvice alfa (α). Napovedno veljavnost (angl. Predictive 

Validity) sem povečal s predhodno opravljenimi polstrukturiranimi intervjuji. 

Zakonitosti uporabe metod evolucijskega načina spreminjanja sem ugotavljal po 

pridobitvi in ustrezni analizi podatkov pisne ankete med vršnim managementom podjetij 

v gradbeni panogi. Anketni vprašalnik sem zasnoval na osnovi izpeljanih teoretičnih 

trditev v poglavjih disertacije od 2 do 5, pri čemer sem upošteval koncepte spreminjanja 

podjetja različnih avtorjev.  

                                                 
21 Po kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) majhna družba. 
22 Po kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) srednje velika družba. 
23 Kakovost merjenja v raziskavi sem ocenil s pomočjo kriterijev za ocenjevanje kakovosti 

merjenja (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 159) oziroma Cronbachovega koeficienta 
zanesljivosti α (vzorna kakovost: α ≥ 0.80; zmerna kakovost: 0.60 ≤ α < 0.80; slaba kakovost: α 
< 0.60 ali ni podatkov). 
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Anketni vprašalnik je vseboval sklop štirih zaprtih vprašanj s področja vplivov 

proučevanih metod spreminjanja na poslovanje podjetja. S pomočjo vprašalnika sem 

ugotavljal intenzivnost uporabe metod evolucijskega spreminjanja v slovenski gradbeni 

panogi, meril pogostost uporabe dejavnikov, ki vplivajo na izbiro posamezne metode 

spreminjanja v podjetju ter zaznaval pojave določenih pomanjkljivosti ob uvedbi metod 

in nezaželenih posledic spreminjanja v podjetju. V nadaljevanju je pojasnjena osnovna 

struktura in namen posameznih anketnih vprašanj. Njihova podrobnejša opredelitev in 

viri, ki so vplivali na oblikovanje vprašanj, so prikazani v podpoglavju 6.4. 

Prvo vprašanje v anketi je bilo namenjeno navedbi polnega naziva anketiranega 

podjetja. Z drugim vprašanjem sem ugotavljal, ali je bila v obdobju 1995–2005 

določena proučevana metoda spreminjanja, oziroma njeni posamezni elementi, 

uporabljena v podjetjih slovenske gradbene panoge. Struktura drugega vprašanja je 

temeljila na opredeljenih ključnih karakteristikah posamezne evolucijske metode 

spreminjanja, kar je prikazano v podpoglavju 4.4. Glavni namen tretjega vprašanja je bil 

prepoznati dejavnike oziroma ugotoviti vzroke v notranjem in zunanjem okolju 

podjetja, ki so pomembno vplivali na izbor proučevanih metod spreminjanja. Strukturo 

vprašanja sem zasnoval na osnovi opredeljenih izhodišč za diagnozo stanja v podjetjih 

pred spreminjanjem (poglavje 3), opredeljenih konceptov odzivanja podjetja na 

spremembe okolja (poglavje 4), vpliva kulture podjetja na njegovo spreminjanje 

(podpoglavje 4.5) ter zasnovanih meril izbiranja in uvajanja metod spreminjanja 

(podpoglavje 5.2). S četrtim in petim vprašanjem sem ugotavljal pojavljanje različnih 

pomanjkljivosti in določenih nezaželenih posledic spreminjanja, ki so nastopile pri 

uvajanju metod spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi. Ti dve vprašanji sem 

zasnoval s pomočjo opredeljenih izhodišč o slabostih pri uvajanju evolucijskih metod 

spreminjanja (podpoglavje 4.4) in kriterijev njihove uspešne uvedbe (podpoglavje 5.2). 

V smislu jasnosti in razumljivosti vprašanj ter morebitnih podvajanj sem anketni 

vprašalnik pred pričetkom raziskave pilotsko testiral s pomočjo kontrolne skupine. 

Sestavljalo jo je šest vršnih managerjev, prav tako zajetih v raziskavi. To so bili: 

1. Jože Brecelj, dipl. inž. grad., direktor podjetja CP Nova Gorica, d. d.; 

2. mag. Andrej Mihevc, univ. dipl. inž. el., direktor telekomunikacij podjetja 

DARS, d. d., Celje; 

3. Branko Žiberna, dipl. inž. grad., direktor podjetja CP Kranj, d. d.,  

4. Ambrož Mrzlikar, inž. grad., vodja marketinga podjetja GRADBINEC GIP, 

gradbeništvo, d. o. o.; 

5. Bojan Hočevar, dipl. inž. grad., direktor področja za komercialo podjetja CP 

Ljubljana, d. d.; 

6. Marijan Prešeren, univ. dipl. inž. grad., član uprave za tehnično področje 

podjetja CGP, d. d., Novo mesto. 
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Glavna naloga kontrolne skupine je testiranje in pomoč pri oblikovanju končnega 

vprašalnika za osrednjo kvantitativno raziskavo. Pet prejemnikov je v celoti verificiralo 

njegovo sestavo oziroma strukturo, le predstavnik DARS, d. d., Celje je pri drugem 

vprašanju označil podvajanje 6. in 7. dejavnika izbire metod spreminjanja oziroma 

predlagal njuno smiselno združitev. Z ozirom na prejeto pripombo je bil v raziskavi 

uporabljen ustrezno korigiran anketni vprašalnik (priloga 2). 

Drugi del raziskave se nanaša na zbiranje podatkov o finančni uspešnosti podjetij, 

za katera so bili v prvem delu raziskave zbrani podatki o načinih izbiranja in uvajanja 

proučevanih metod spreminjanja podjetij. Zbrani so bili podatki o petih za gradbeno 

panogo najbolj relevantnih računovodskih kazalcih24 in kazalnikih25, primernih za 

opredeljeni koncept empirične raziskave v doktorski disertaciji. 

6.2 Uporabljeni kriteriji pri oblikovanju raziskave 

Ob upoštevanju različnih omejitev in značilnosti proučevane populacije so v 

nadaljevanju prikazani kriteriji, zasnovani za zagotovitev veljavnosti raziskave. 

6.2.1 Vzorčni okvir 

V registru GZS je bilo po kriteriju števila zaposlenih v gradbeništvu na dan 1. 

januarja 2005 po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) iz panog 45.210 – Splošna 

gradbena dela in 45.230 – Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov 

vpisanih 85 podjetij z več kot 50 zaposlenimi. Od teh podjetij jih je 5 imelo oznako »v 

stečaju«, zaradi česar so bila iz raziskave izločena. To pomeni, da je v raziskavo 

vključenih 80 podjetij, kar obenem predstavlja velikost proučevane populacije.  

Na osnovi povprečnega števila delavcev, čistega prihodka od prodaje ter velikosti 

aktive ob koncu poslovnega leta kriterij 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (v 

nadaljevanju ZGD-1; Ur. l. RS, št. 42-1799/2006) razvršča gospodarske družbe na 

mikro, majhne, srednje in velike (Državni zbor Republike Slovenije 2006, 4405). 

Majhna je družba, ki ni mikro družba in izpolnjuje vsaj dve od naslednjih meril: 

povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne 

presegajo 7.300.000 EUR in vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR. Srednje velika 

je družba, ki ni mikro ali majhna družba ter izpolnjuje vsaj dve od naslednjih meril: 

povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje 

ne presegajo 29.200.000 EUR in vrednost aktive ne presega 14.600.000 EUR.  

                                                 
24 Kazalec je absolutno število, ki napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvijanje česa; 

praviloma je računovodski podatek in se razlikuje od kazalnika (Slovenski računovodski 
standard 29 2006, 29.40). 

25 Kazalnik je relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti; ima spoznavno moč, 
ki omogoča oblikovati sodbo o poslovanju. Glede na naravo primerjanih velikosti je lahko 
indeks, koeficient ali stopnja udeležbe (Slovenski računovodski standard 29 2006, 29.40). 
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Velika družba je družba, ki ni niti mikro, majhna ali srednja družba. V vsakem 

primeru med velike družbe prištevamo banke, zavarovalnice, borzo vrednostnih 

papirjev ter družbe, ki morajo v skladu s 56. členom ZGD-1 pripraviti konsolidirano 

letno poročilo. Upoštevaje kriterije 55. člena ZGD-1 sestavlja proučevano populacijo v 

disertaciji 18 majhnih (22,5 %), 32 srednje velikih (40 %) in 30 velikih podjetij 

(37,5 %). 

6.2.2 Omejitve raziskave z vidika posploševanja 

V področje gradbeništva je bilo na dan 1. januarja 2005 (Ramovš, Žemva in Gržinič 

2006, 46) po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) uvrščenih 1.897 registriranih 

podjetij GZS iz panoge 45.210 – Splošna gradbena dela ter 84 registriranih članov GZS 

iz panoge 45.230 – Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov. 

Struktura lastništva manjših podjetij je v gradbeni panogi pretežno zasebne narave. Po 

podatkih, pridobljenih s strani udeležencev predhodno izvedenih polstrukturiranih 

intervjujev, nastopajo lastniki kot upravljavci in vršni management istočasno ter pri 

svojem poslovodenju metod spreminjanja ne uporabljajo sistematično.  

Zaradi navedenih ugotovitev in omejenih sredstev sem se odločil, da bom za 

potrebe raziskovalnega dela v disertaciji izbral gradbena podjetja z več kot 50 

zaposlenimi. 

Pri razlagi ugotovitev empirične raziskave je treba upoštevati, da je izvedena v 

panogi, ki je med proučevanjem v krizi in se uvršča med najmanj rentabilne panoge 

slovenskega gospodarstva nasploh. Zato ugotovitve raziskave ne bodo neposredno 

prenosljive na celotno gospodarstvo.  

Pričakovati je tudi subjektivno ocenjevanje posameznih dejavnikov izbiranja in 

uvajanja metod spreminjanja s strani poslovodstva podjetij, ki so bila vključena v 

raziskavo.  

Zaradi omejitev raziskave na proučevanje uspešnosti evolucijskega načina 

spreminjanja podjetij, desetletno časovno obdobje ter slovensko gradbeno panogo, 

rezultatov ne gre interpretirati kot zakonitosti uporabe metod spreminjanja v celotnem 

slovenskem gospodarskem prostoru. V tem primeru bi morala raziskava vključevati 

večje število metod kot tudi širšo populacijo. Ne glede na navedene omejitve pa 

ocenjujem, da bo raziskava predstavljala odlično odskočno desko za podobne raziskave 

v prihodnosti. 

6.3 Uporabljeni kriteriji pri izvedbi raziskave 

Za zagotovitev veljavnosti raziskave sem pri njeni izvedbi upošteval v nadaljevanju 

navedene kriterije. 
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6.3.1 Način izvedbe raziskave 

Anketni vprašalniki so bili na naslove direktorjev izbranih gradbenih podjetij 

poslani po pošti. Po preteku 7 dni so bili prejemniki vprašalnikov, ki jih tedaj še niso 

vrnili, prvič telefonsko naprošeni k sodelovanju v raziskavi. Telefonsko spodbujanje 

anketiranih k sodelovanju v raziskavi je bilo drugič ponovljeno v 14 dneh, tretjič v 21 

dneh in četrtič v 28 dneh od poslanega vprašalnika. 

6.3.2 Struktura pisma 

Anketni vprašalniki so bili poslani direktorjem gradbenih podjetij skupaj s 

spremnim dopisom in kuverto za vračilo izpolnjenih vprašalnikov. Spremni dopis je 

vseboval pojasnilo vzrokov, namena in pomembnosti raziskave, zagotovilo za 

individualno anonimnost podatkov ter navedbo ključnih koristi od sodelovanja v 

raziskavi. Sledila sta prošnja in zahvala za sodelovanje v raziskavi ter ob zaključku še 

naslov in telefonska številka za dodatne informacije. 

6.3.3 Nedenarne stimulacije 

Zaradi izboljšanja odzivnosti na raziskavo so bili sodelujočim obljubljeni rezultati 

raziskave. 

6.3.4 Realiziran vzorec 

Med potekom anketiranja se je izkazalo, da je eno podjetje šlo v likvidacijo (leta 

2005) in eno v stečaj (leta 2006), kar je pomenilo dve26 neustrezni enoti. Štiri27 podjetja 

so sodelovanje v anketi odklonila. V kvantitativni raziskavi je tako sodelovalo 78 

gradbenih podjetij. Prejetih je bilo 74 veljavnih odgovorov oziroma dosežena 94,87 % 

odzivnost. Pri pregledu strukture realiziranega vzorca po velikosti gradbenih podjetij 

lahko ugotovimo, da je v raziskavi sodelovalo 15 majhnih podjetij (93,75 % odzivnost), 

30 srednje velikih (93,75 % odzivnost) in 29 velikih podjetij (96,66 % odzivnost), kar 

pomeni, da je bila največja odzivnost dosežena med velikimi podjetji. 

6.3.5 Reprezentativnost vzorca 

Po predhodnem posvetovanju s finančnimi strokovnjaki, delujočimi na področju 

gradbeništva, sem za vse enote populacije iz iBON-a (2006) zaradi lažje obdelave 

podatkov in boljše primerjave izbral pet za gradbeno panogo najbolj relevantnih 

računovodskih kazalcev in kazalnikov – obenem najbolj primernih oziroma smiselnih za 

interpretacijo rezultatov raziskave, in sicer:  

                                                 
26 Obe podjetji sta bili po kriteriju 55. člena ZGD-1 razvrščeni med majhna podjetja. 
27 Od štirih nesodelujočih podjetij je bilo po kriteriju 55. člena ZGD-1 eno razvrščeno med 

majhna, dve med srednje veliki in eno med velika podjetja.  



Vpliv dejavnikov izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 

90 

1. Kazalec čisti dobiček poslovnega leta (angl. Equity) kot kategorija izida. 

2. Kazalnik čista dobičkonosnost kapitala (angl. Return on Equity) izraža razmerje 

med čistim dobičkom in kapitalom. Družbi da informacijo, koliko denarnih enot 

čistega dobička je ustvarila na eno denarno enoto kapitala. Je eden izmed 

najbolj sumarnih kazalnikov uspešnosti podjetij, primerljiv tudi med panogami. 

Pomemben je predvsem s stališča lastnikov. Pojasnjuje, kako uspešno 

poslovodstvo upravlja s premoženjem lastnikov.  

3. Kazalnik finančna (ne)odvisnost (lastniškost financiranja) izraža razmerje med 

kapitalom in sredstvi družbe. Praviloma višji kot je, večje možnosti 

zadolževanja ima podjetje, vendar le, če zmore iz poslovnega izida pokrivati 

obresti. Financiranje z dolgovi vpliva na finančno tveganje ter donosnost firme. 

4. Kazalnik vodoravnega finančnega ustroja zadolženost, ki kaže stopnjo 

zadolženosti oziroma kolikšen del premoženja financirajo družbe z 

dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi in ne z lastnimi viri. 

5. Kazalec dodana vrednost na zaposlenca, s katero merimo ustvarjeno vrednost v 

obdobju. To pomeni, da od donosa (proizvedenih proizvodov oziroma storitev) 

odštejemo vložke iz drugih poslovnih sistemov (material, blago itd.). Gre za 

bruto dodano vrednost, po kateri se od bruto donosa (seštevka prihodkov in 

spremembe zalog dokončanih proizvodov) odšteje stroške materiala, blaga in 

storitev ter druge odhodke, ne pa tudi amortizacije.  

Pri obdelavi rezultatov raziskave sem upošteval vrednosti kazalcev in kazalnikov iz 

obdobja 2001–2005. To argumentiram s tem, da določena podjetja iz vzorca nimajo 

podatkov v iBON-u pred letom 2001. Izbrano obdobje 2001–2005 je primerno tudi zato, 

ker gre za časovno obdobje, ko so veljali enaki računovodski standardi, saj pred tem 

enotnih standardov ni bilo. Proučevano populacijo sem razvrstil v dve skupini 

(sodelujoča in nesodelujoča podjetja v raziskavi) ter izračunal aritmetične sredine 

ekonomskih kazalcev in kazalnikov obeh skupin za obdobje 2001–2005 (tabela 6.1). 

Tabela 6.1 Aritmetične sredine ekonomskih kazalcev in kazalnikov sodelujočih in 

nesodelujočih gradbenih podjetij za obdobje 2001–2005 

Kazalci in kazalniki podjetij  Sodelujoči  Nesodelujoči  Celoten vzorec 

Čisti dobiček poslovnega leta* 33.148,338 82.268,500 35.667,321 

Čista dobičkonosnost kapitala 0,060 % 0,326 % 0,073 % 

Finančna (ne)odvisnost 0,298 %  0,315 % 0,299 % 

Koeficient stopnje zadolženosti 0,953 0,830 0,947 

Dodana vrednost na zaposlenca* 4.785,610 4.449,250 4.768,360 

* Zneski so v 1.000 SIT. 

Vir: iBON 2006. 
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Izkaže se, da med obema skupinama podjetij obstajajo določene razlike, saj so 

nesodelujoča podjetja v štirih od petih kazalnikov (čisti dobiček poslovnega leta, čista 

dobičkonosnost kapitala, finančna neodvisnost in stopnja zadolženosti) boljša, 

sodelujoča pa le pri vrednostih kazalca dodana vrednost na zaposlenca. Nesodelujoča 

podjetja imajo v povprečju manj zaposlenih (125,25) od sodelujočih (233,53).  

Zaradi tako majhnega števila nesodelujočih podjetij (le 4) statistično značilnih 

razlik z uporabo Studentovega t-testa ni smiselno potrjevati. Ne glede na ugotovitev, da 

obstajajo razlike med sodelujočimi in nesodelujočimi podjetji, lahko potrdimo, da je 

vzorec reprezentativen, saj odstopanja niso velika. 

6.4 Uporabljene metode za testiranje hipotez  

Za preverjanje verodostojnosti hipotez so bile uporabljene ustrezne metode dela, 

opisane v nadaljevanju. 

Hipoteza 1: velikost podjetja vpliva na dejavnike izbire metod spreminjanja 

podjetja in hipoteza 3: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na izbiro 

posamezne metode spreminjanja. Podatke za preverjanje hipotez 1 in 3 sem pridobil s 

pomočjo tretjega vprašanja v anketnem vprašalniku: V kolikšni meri so na izbiro metode 

spreminjanja v Vašem podjetju vplivali naslednji dejavniki? Vprašalnik je ponudil 

naslednje možne dejavnike: 

1. Intenzivnost sprememb v okolju. 

2. Razpoložljiv čas za odziv podjetja na vplive okolja. 

3. Nedoseganje postavljenih ciljev podjetja. 

4. Razpoložljiva sredstva podjetja (finančna, človeška, materialna). 

5. Znanje zaposlenih. 

6. Pričakovani odpori k spremembam. 

7. Skladnost s cilji podjetja. 

8. Skladnost s strategijami, ki jih podjetje že izvaja. 

9. Skladnost z metodami spreminjanja, ki jih podjetje že uporablja. 

10. Kultura podjetja: vrednote, navade, običaji, vedenje, norme zaposlenih. 

11. Kultura družbenega okolja: odnos do sprememb, pravica do dela, podjetniški 

duh, sprejemanje tveganja. 

12. Interesi zaposlenih. 

13. Interesi vršnega managementa. 

14. Interesi sindikatov. 

15. Interesi kupcev. 

16. Interesi dobaviteljev. 

17. Interesi lastnikov. 

18. Interesi bank upnic. 
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19. Interesi države. 

20. Interesi širše družbe. 

21. Potreben čas za uvedbo spremembe v podjetju. 

22. Potrebna sredstva za uvedbo spremembe v podjetju. 

23. Spremembe v vršnem managementu podjetja. 

24. Spremembe v odnosih moči znotraj poslovno-funkcijskih enot podjetja. 

25. Poznavanje metode spreminjanja s strani vršnega managementa podjetja. 

26. Predhodne izkušnje (negativne, pozitivne) vršnega managementa z uvajanjem 

sprememb. 

27. Popularnost metode spreminjanja v podjetju. 

28. Popularnost metode spreminjanja v panogi. 

29. Priporočila strokovne javnosti. 

30. Pričakovane koristi od uporabe metode spreminjanja za podjetje. 

Z Likertovo petstopenjsko lestvico sem za opredeljene dejavnike, ki vplivajo na 

izbor metod spreminjanja podjetij, meril stopnjo (ne)strinjanja s postavljenimi trditvami. 

Iz pridobljenih odgovorov sem po kriteriju velikosti podjetij 55. člena ZGD-1 (majhna, 

srednja in velika podjetja) za posamezne dejavnike izbire metod spreminjanja izračunal 

njihove aritmetične sredine.  

Za testiranje hipoteze 1 sem proučeval vpliv velikosti podjetij na dejavnike izbire 

metod spreminjanja kot odvisne spremenljivke, sprva po kriteriju 55. člena ZGD-1 ter v 

nadaljevanju še po kriteriju števila zaposlenih. Uporabil sem dimenzije dejavnikov, 

izračunanih na podlagi analize glavnih komponent oziroma faktorske analize. Z analizo 

variance sem preveril, ali se aritmetične sredine dimenzij dejavnikov razlikujejo glede 

velikost podjetja.  

Za preverjanje postavljene hipoteze 3 sem glede na velikost aritmetičnih sredin 

proučevanih dejavnikov kot neodvisne spremenljivke ugotavljal njihov vpliv za izbor 

metod spreminjanja. S pomočjo Studentovega t-preizkusa sem ugotavljal, kako se 

aritmetične sredine dimenzij dejavnikov razlikujejo glede na to, ali je podjetje uporabilo 

določeno metodo ali ne. 

Zasnovani dejavniki iz zunanjega in notranjega okolja podjetja, ki bi lahko vplivali 

na izbor metod spreminjanja, temeljijo na opredeljenih trditvah v poglavjih od 2 do 5. 

Pri zasnovi dejavnikov za preverjanje hipotez sem upošteval karakteristike notranjega 

okolja (struktura, procesi, sistemi, kultura, vir podjetja itd.), značilnosti sprememb v 

zunanjem okolju, koncepte odzivanja podjetja na spremembe okolja, modele za 

analiziranje stanja v podjetjih in zunanjem okolju ter raziskavo o uporabi pristopov 

svetovalne hiše Bain & Company. Povezava posameznih virov dejavnikov s tezo 

disertacije in njihov vpliv na oblikovanje tretjega vprašanja je za vseh 30 dejavnikov 

prikazana v nadaljevanju. 
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Dejavniki 1. do 3. Značilnosti vplivov zunanjega okolja podjetja in odziv podjetja v 

odvisnosti od teh vplivov so opredeljene v prvem, drugem in tretjem dejavniku. Po 

Ansoffu je izbor načina odzivanja podjetja na vplive okolja odvisen od značilnosti 

vplivov zunanjega okolja na podjetje in posledične ogroženosti ciljev podjetja. Pri 

proučevanju vplivov zunanjega okolja je pomembna predvidljivost, kompleksnost in 

stopnja novosti vplivov (Ansoff 1990, 475–480). 

Dejavnika 4. in 22. Različne metode spreminjanja zahtevajo različno porabo 

sredstev podjetja (finančnih, človeških, materialnih). Predvsem za metodo reinženiringa 

je značilna relativno visoka poraba sredstev zaradi uvedbe drage informacijske 

tehnologije. Zato je izbor metode spreminjanja močno odvisen od razpoložljivih 

sredstev podjetja (Porter 1998, 74). 

Dejavnik 5. Prevelika razlika med obstoječimi in potrebnimi znanji, ki jih zahteva 

uvajanje metod spreminjanja, lahko postane generator odporov proti spremembam, zato 

je treba vrzel načrtno premostiti (Blanchard in Waghorn 1997, 44). 

Dejavnik 6. Pri uvajanju korenitejših sprememb lahko pričakujemo odpore zaradi 

ogroženih koristi in varnosti, strahu pred neznanim, strokovne ogroženosti in drugačne 

razporeditve virov moči (Robbins 1991, 643). Uspešno uvajanje sprememb zahteva 

pravočasno prepoznavanje različnih oblik odporov in njihovih nosilcev. 

Dejavnika 7. in 8. Uporaba vsakega pristopa prinaša spremembe, ki morajo biti 

usklajene z obstoječimi cilji in strategijami podjetja (Tavčar 1999, 21). 

Dejavnik 9. Posamezne metode spreminjanja se med seboj dopolnjujejo, nekatere 

pa izključujejo. Za vršni management je pomembno, da razume bistvo pristopa in izbere 

pristope, ki se med seboj dopolnjujejo (Rigby 2001, 33). 

Dejavnik 10. Neustrezne in vsiljene spremembe kulture z elementi nasprotujoče si 

kulture lahko povzročijo precej več škode kot koristi. Poznavanje ključnih značilnosti 

kulture podjetja je zato eden od pomembnejših elementov izbiranja pristopov 

(Schneider 1994, 115). 

Dejavnik 11. Vpliv kulture družbenega okolja na izbor pristopov se odraža v 

odnosu okolja do posameznih elementov pristopa, kot je na primer odnos do radikalnih 

sprememb, sočloveka in sprejemanje rizika (Tavčar 1999, 28–29). Poznano je, da je 

severnoameriška kultura mnogo bolj naklonjena radikalnejšim spremembam in 

sprejemanju rizika kot na primer kultura slovenskega družbenega okolja. Uvajanje 

metod spreminjanja je učinkovitejše, če je skladno s prevladujočimi družbenimi 

normami okolja.  

Dejavniki 12. do 14. Ključen vpliv na izvedljivost sprememb imajo interesi 

notranjih udeležencev (zaposleni, vršni management, sindikati), ki morajo biti med 

seboj usklajeni (Kast in Rosenzweig 1985, 193). 

Dejavniki 15. do 20. Interes zunanjega okolja (kupci, dobavitelji, lastniki, banke 

upnice, država, širša družba).  
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Ta dejavnik je bil drugi najpogosteje ugotovljeni dejavnik, ki je vplival na izbor 

pristopov v raziskavi svetovalne hiše Bain & Company (Rigby 2001, 25). Interesi 

zunanjih udeležencev so pomembni predvsem v primerih, ko spremembe segajo preko 

meja podjetja (Johansson idr. 1994, 120).  

Dejavnik 21. Uvajanje pristopov zahteva raznovrstne spremembe notranjega okolja. 

Čas uvajanja metode spreminjanja je med drugim odvisen od obsega sprememb in 

razvitosti elementov podjetja, ki se jih z uvedbo metode namerava spremeniti. Od časa, 

ki ga ima podjetje za uvedbo sprememb na razpolago, je odvisna tudi izbira načina 

odzivanja podjetja (Ansoff 1990, 398). 

Dejavniki 23. do 26. Ključna odgovornost za uspešno izbiro in uporabo metod 

spreminjanja podjetij je na strani vršnega managementa, od katerega se zahteva dobro 

poznavanje notranjega in zunanjega okolja podjetja. Poleg predhodnih izkušenj 

(negativnih ali/in pozitivnih) z uvajanjem sprememb mora biti vršni management tudi 

glavni nosilec vizije in strategije. V proces snovanja in izvajanja strategij mora 

pritegniti vplivne udeležence podjetja in strateško razmišljanje transformirati v proces 

skupnega učenja (Mintzberg 1996, 63). Ključna merila uspešne uporabe metod 

spreminjanja podjetij so: 

– pravilna ocena vršnega managementa in napoved dogajanj v zunanjem okolju 

podjetja; 

– podpora vplivnih udeležencev izbrani poslovni politiki, ki zahteva usklajenost 

interesov v odnosih moči znotraj poslovno-funkcijskih enot podjetja in njihovo 

vključevanje v proces izbire metod spreminjanja; 

– intenzivno medsebojno komuniciranje – ne glede na morebitne spremembe v 

vršnem managementu podjetja.    

Dejavniki 27. do 29. Zaradi pomanjkanja informacij o metodah spreminjanja se 

vršni management pogosto zgleduje po sorodnih podjetjih. Ob zanemarjanju poznavanja 

ključnih značilnosti je izbor pristopa pogosto pogojen z njegovo popularnostjo (Grint 

1997, 34). 

Dejavnik 30. Osnovni namen uporabe metod spreminjanja podjetij je izboljšanje 

lastnosti podjetja in doseganje večje poslovne uspešnosti. V raziskavi svetovalne hiše 

Bain & Company so na izbor pristopov v največji meri vplivale ravno pričakovane 

koristi od uporabe pristopa (Rigby 2001, 25). 

Hipoteza 2: velikost podjetja vpliva na število uporabljenih metod evolucijskega 

načina spreminjanja. Za preverjanje hipoteze 2 je bilo v anketnem vprašalniku 

uporabljeno drugo vprašanje v obliki dihotomne lestvice z dvema možnima 

odgovoroma (da, ne) za vsako proučevano metodo spreminjanja podjetij. Vprašanje je 

bilo sledeče: Katero izmed naslednjih metod spreminjanja podjetja ste uporabili v 

obdobju 1995–2005? Anketirancem so bile na razpolago naslednje metode: 



Vpliv dejavnikov izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 

95 

1. Skrajševanje pretočnih časov. 

2. Strateško načrtovanje. 

3. Celovito ravnanje s kakovostjo (angl. Total Quality Management). 

4. Snovanje vizije in poslanstva. 

5. Zunanje izvajanje (angl. Outsorcing). 

6. Primerjalno presojanje (angl. Benchmarking). 

7. Vertikalna integracija. 

8. Oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti. 

9. Merjenje nivoja zadovoljstva kupcev. 

10. Strategija rasti. 

11. Reinženiring (angl. Business Process Reengineering). 

12. Optimiranje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (ABC metoda). 

13. Upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management). 

14. Upravljanje z znanjem (angl. Knowledge Management). 

15. Strateško zavezništvo. 

16. Sistem uravnoteženih kazalnikov (angl. Balance Scorecard). 

Sodelujoča podjetja v empirični raziskavi sem z uporabo opisne statistike nato 

razvrstil v naslednje štiri skupine: 

1. podjetja, ki pri svojem poslovanju niso uporabljala nobene (0) oziroma do štiri 

(4) metode spreminjanja; 

2. podjetja, ki so pri svojem poslovanju uporabljala od pet (5) do osem (8) metod 

spreminjanja; 

3. podjetja, ki so pri svojem poslovanju uporabljala od devet (9) do dvanajst (12) 

metod spreminjanja; 

4. podjetja, ki so pri svojem poslovanju uporabljala trinajst (13) ali več metod 

spreminjanja podjetij. 

Skladno s kriteriji 55. člena ZGD-1 sem proučevana podjetja na osnovi pridobljenih 

podatkov iz iBON-a (iBON 2006) razvrstil v skupine majhnih, srednjih in velikih 

podjetij. Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika sem s pomočjo opisne statistike  

razvrstil v preglednico, ki prikazuje intenzivnost uporabe posameznih metod 

spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi glede na velikost podjetja po kriteriju 

ZGD-1 ter preglednico, ki prikazuje strukturo uporabljenih metod spreminjanja po 

skupinah podjetij. Za preverjanje hipoteze 2 sem uporabil kontingenčne tabele s Hi 

kvadrat preizkusom, s katerim ugotavljamo, ali sta dve kategorični spremenljivki med 

seboj povezani ali ne. Povezava evolucijskih metod spreminjanja podjetij kot odvisne 

spremenljivke s tezo disertacije in njihov vpliv na oblikovanje drugega anketnega 

vprašanja je za šestnajst proučevanih metod spreminjanja podana v nadaljevanju.  
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Metoda 1. Skrajševanje pretočnih časov temelji na: (1) skrajševanju odzivnih časov 

podjetja s pomočjo uporabe analitičnih tehnik za zmanjševanje t. i. mrtvih časov in 

aktivnosti, ki ne ustvarjajo vrednosti ter (2) uvajanju vzporednih procesov in 

izboljševanju procesov odločanja. Cilj metode je zniževanje stroškov, povečevanje 

produktivnosti in skrajševanje odzivnega časa glede na zahteve kupcev.  

Metoda 2. Strateško načrtovanje predstavlja načrtovanje aktivnosti, vitalnih za 

usmeritev in delovanje celotnega podjetja. Vršni management kot nosilec odločanja ima 

glavno vlogo v spremljanju, analiziranju in predvidevanju dogajanj v zunanjem okolju 

ter prilagajanju podjetja zunanjim vplivom. Različni vplivi okolja zahtevajo drugačen 

strateški odziv. Najbolj uspešna so tista podjetja, kjer ima vršni management sposobnost 

generiranja strategij, ki pripravijo strukturo, procese, sisteme in kulturo na predvidene 

spremembe okolja.  

Metoda 3. Celovito ravnanje s kakovostjo dnevno združuje vse poslovne funkcije 

podjetja – od razvoja izdelka, vhodne kontrole surovin in proizvodnje do tržnega 

komuniciranja, vse s ciljem večanja zadovoljstva kupca. Cilj te metode je, da se vsaka 

operacija že prvič izvede kakovostno. Ker je kakovost vgrajena v vsako izmed operacij, 

se zmanjša potreba po kontroli ter s tem tudi stroški poslovanja.   

Metoda 4. Vizija in poslanstvo opisujeta želeno prihodnost podjetja, s čimer 

vplivata na strategije in cilje ter sooblikujeta kulturo podjetja. S promocijo elementov 

vizije in poslanstva v obliki izjav in gesel se ciljno vpliva na zaposlene in ostale 

udeležence podjetja. Na ta način se razvija kulturo, potrebno za doseganje ciljev 

podjetja. 

Metoda 5. Najem storitev je najem zunanjih specializiranih izvajalcev za 

opravljanje dejavnosti, ki ne predstavljajo osnovne dejavnosti podjetja. Cilj je doseganje 

nižjih stroškov, večje učinkovitosti podpornih dejavnosti ter omogočanje večje 

osredotočenosti k osnovni dejavnosti, ki predstavlja ključno konkurenčno prednost 

podjetja na trgu.  

Metoda 6. Primerjalno presojanje predstavlja proces sistematičnega analiziranja ter 

posnemanja postopkov in procesov v podjetjih, ki so na določenem področju vodilna v 

svetu, s ciljem doseganja enakih sposobnosti. 

Metoda 7. Vertikalne integracije so namenjene uskladitvi aktivnosti udeležencev v 

verigi (dobavitelj–proizvajalec–distributer–trgovec) z vidika kupca enovitega procesa, s 

ciljem doseganja višjega nivoja zadovoljevanja njegovih potreb. Vertikalne integracije 

so podprte z informacijsko tehnologijo, ki omogoča izmenjavo informacij in storitev 

izven meja podjetja. Vertikalne integracije vplivajo na skrajšanje odzivnih časov, 

znižanje zalog in povečanje fleksibilnosti. 

Metoda 8. Oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetja izhaja iz 

edinstvene tehnologije, specialističnih znanj ter odlične organiziranosti v primerjavi s 

konkurenti.  
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Edinstvene sposobnosti se odražajo v kolektivnem znanju in načinih delovanja 

zaposlenih, zaradi česar predstavljajo izrazito konkurenčno sposobnost, ki jo je izredno 

težko posnemati. 

Metoda 9. Merjenje nivoja zadovoljstva kupcev temelji na poglobljeni identifikaciji 

potreb kupcev, merjenju njihovega zadovoljstva in oblikovanju izvirnih načinov za 

njihovo zadovoljitev. S poglabljanjem zadovoljstva kupcev se povečuje tudi njihova 

lojalnost podjetju. 

Metoda 10. Strategija rasti temelji na povečevanju obsega poslovanja. Rast lahko 

izhaja iz lastnih sredstev, kot so večja prodaja, novi izdelki in trgi ali iz tujih sredstev iz 

naslova združevanj, nakupov in prevzemov.  

Metoda 11. Reinženiring predstavlja celovito preoblikovanje poslovnega procesa (v 

strukturi, načinu dela, sistemu vodenja, kulturi itd.) in s tem vseh njegovih temeljnih 

poslovnih funkcij s ciljem radikalnega izboljšanja konkurenčne sposobnosti poslovnega 

sistema (Hammer 1997). Metoda ne pomeni le manjših sprememb, temveč predstavlja 

korenito preoblikovanje obstoječega načina dela ali pogosto oblikovanje poslovnega 

procesa na popolnoma novih temeljih, s čimer se dosega znatno nižje stroške, višjo 

kakovost, boljši servis kupca in hitrejšo odzivnost. Ta metoda spreminjanja je 

najpogosteje pogojena z inovacijsko uporabo informacijske tehnologije. 

Metoda 12. Optimizacija stroškov po aktivnostih poslovnega procesa temelji na 

podrobni analizi stroškov po aktivnostih poslovnega procesa. Aktivnosti porabljajo 

sredstva in povzročajo stroške, medtem ko proizvodi in storitve predstavljajo zgolj 

potroške teh aktivnosti. V prvi fazi se splošne stroške razporedi po aktivnostih, v drugi 

fazi pa aktivnosti na stroškovne objekte. Metoda zagotavlja boljše poznavanje procesa 

nastajanja stroškov, kar omogoča natančnejši izračun rentabilnosti izdelka ter 

optimalnejše odločanje glede razvoja novih izdelkov, zniževanja stroškov in investicij. 

Metoda 13. Upravljanje odnosov s strankami pomeni celovit pristop upravljanja 

odnosov s kupci. Temelji na izboljševanju dejavnikov, ki povečujejo lojalnost kupcev. 

Ravno zato so osebni odnosi zaposlenih s kupci izrednega pomena. Krepitev lojalnosti 

kupcev največkrat zahteva spremembo sistemov (informatika, nagrajevanje, 

usposabljanje, reševanje reklamacij, vršni management itd.), strukture, procesov in 

kulture. 

Metoda 14. Upravljanje z znanjem temelji na načrtnih procesih in sistemih, ki 

pospešujejo zajemanje in izmenjavo znanja med zaposlenimi, s čimer se doseže njegovo 

nadgradnjo. Uporaba načrtnega upravljanja z znanjem se odraža v dvigu intelektualnega 

kapitala podjetja, ki predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov za doseganje 

edinstvenih konkurenčnih sposobnosti podjetja. 

Metoda 15. Strateško zavezništvo predstavlja obliko dogovora med podjetji o 

združitvi določenih sredstev (aktivnosti) za dosego skupnih interesov, kot so izboljšanje 

konkurenčnega položaja, vstop na nove trge, dostop do redkih znanj ali tehnologij itd. 
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Metoda 16. Sistem uravnoteženih kazalnikov služi za pretvorbo vizije podjetja v 

nabor merljivih ciljev in kazalnikov. Kazalniki zajemajo področja financ, kupcev, 

notranjih procesov podjetja, inovacij in razpoložljivih človeških sredstev. Metoda 

spreminjanja omogoča večjo jasnost in razumljivost strategij, povezanost osebnih in 

oddelčnih ciljev s strategijo, boljši nadzor izvajanja ter prilagajanje strategije 

spremembam v okolju. 

Hipoteza 4: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na pomanjkljivosti pri 

uvajanju spreminjanja. Četrto vprašanje je vsebovalo nabor možnih pomanjkljivosti in 

ovir, ki lahko nastopijo pri uvajanju metod spreminjanja podjetij. Anketno vprašanje se 

je glasilo: Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo različne 

pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? Opcije so bile naslednje: 

1. Uvajanje metode spreminjanja z nezadostnim poznavanjem njenih osnovnih 

značilnosti. 

2. Nezadostno poznavanje poslovnega procesa oziroma funkcije, ki se spreminja. 

3. Preobsežna predhodna analiza obstoječega stanja. 

4. Pomanjkljivosti v fazi načrtovanja uvedbe metode spreminjanja v podjetju. 

5. Takojšnje uvajanje metode spreminjanja brez pilotnega testiranja. 

6. Neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja metode spreminjanja. 

7. Neustrezna komunikacija med vodjo projekta uvajanja sprememb in vršnim 

managementom. 

8. Uvajanje sprememb ni bilo sistemsko in posamezni kritični elementi sistema so 

ostali nespremenjeni. 

9. Uvajanju metode spreminjanja se ni posvečala zadostna pozornost. 

10. Metoda spreminjanja v podjetju ni polno zaživela. 

11. Metoda spreminjanja ni postala sestavni del kulture podjetja. 

12. Nezadosten managerski kader za uvedbo metode spreminjanja v podjetje. 

13. Nezadostno znanje zaposlenih. 

14. Neustrezen odziv v podjetju na odpore proti spremembam, ki so se pojavili pri 

uvajanju metode spreminjanja. 

15. Prepočasna realizacija načrtovanih sprememb, kar je pripeljalo do izgube 

podpore k uvedbi metode spreminjanja. 

16. Zanemarjanje potreb ljudi, ki so uvajali metode spreminjanja. 

17. Vodja uvajanja metode spreminjanja ni imel vseh pristojnosti pri svojem delu. 

18. Nezadostna podpora vršnega managementa k spremembam, ki jih je prinašala 

metoda spreminjanja. 

19. Premalo finančnih sredstev v podjetju za izvedbo metode spreminjanja. 

20. Nerealna pričakovanja v podjetju glede rezultatov metode spreminjanja. 

21. Kompleksnost metod spreminjanja ni ustrezala nivoju razvitosti podjetja. 
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S pomočjo Likertove petstopenjske lestvice za merjenje stopnje (ne)strinjanja s 

postavljenimi trditvami sem izmeril intenzivnost pojavljanja posamezne pomanjkljivosti 

pri uvajanju metod spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi.  

V nadaljevanju se je izkazalo, da so posamezne pomanjkljivosti med seboj močno 

povezane, saj gre v bistvu za eno dimenzijo, kar je dokazala statistična metoda analiza 

glavnih komponent. Oblikoval sem torej eno spremenljivko, ki predstavlja povprečje 

vrednosti vseh dimenzij pomanjkljivosti. Pri dokazovanju hipoteze 4 sem uporabil 

metodo multiple regresijske analize, s katero sem preveril, ali dejavniki izbire metod 

vplivajo na pomanjkljivosti ob uvedbi metod evolucijskega spreminjanja kot na skupno 

odvisno spremenljivko. Zasnovane pomanjkljivosti in ovire, ki se lahko pojavijo pri 

uvedbi metod spreminjanja, temeljijo na opredeljenih trditvah v poglavjih 4 in 5. Pri 

njihovi zasnovi sem upošteval kriterije izbire, kritike in uspešne uvedbe metod 

spreminjanja. Povezava posameznih pomanjkljivosti in ovir s tezo disertacije ter njihov 

vpliv na oblikovanje četrtega anketnega vprašanja je za vseh formiranih enaindvajset 

pomanjkljivosti in ovir prikazana v nadaljevanju poglavja.  

Pomanjkljivost 1. Uvajanje metode spreminjanja brez zadostnega poznavanja 

njenih osnovnih značilnosti je ena od pogostejših napak vršnega managementa, ki izhaja 

iz njegove preobremenjenosti z dnevnimi dogodki, premalo dosegljivih informacij o 

pristopih in popularnosti posameznih pristopov (Grint 1997, 34; Huczynski 1993, 209). 

Pomanjkljivost 2. Nezadostno poznavanje celotnega poslovnega procesa, ki se 

prenavlja, izhaja iz časovnega pritiska za uvedbo pristopa, izvajanja prevelikega števila 

pristopov in nepoznavanja zahtev pristopa (Prince Waterhouse 1995, 117). 

Pomanjkljivost 3. Preobsežna predhodna analiza obstoječega stanja je ena od 

najpogosteje omenjenih napak pri izvajanju reinženiringov, ki ima za posledico 

preveliko porabo sredstev in zmanjšanje pripravljenosti notranjega okolja na 

spremembe (Hammer in Stanton 1995, 16–33). 

Pomanjkljivost 4. Pomanjkljivosti v fazi načrtovanja uvedbe metode spreminjanja 

izhajajo iz nepoznavanja karakteristik pristopa, značilnosti notranjega in zunanjega 

okolja ter pomanjkanja časa za uvedbo pristopa (Mintzberg 1994a, 107–114). 

Pomanjkljivost 5. Zlasti pri korenitejšem spreminjanju je zasnovane spremembe 

priporočljivo pilotno preizkusiti, kar omogoča identificiranje slabosti in njihovo 

odpravo pri implementaciji sprememb (Currid idr. 1994, 30–35). 

Pomanjkljivost 6. Neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja metode 

spreminjanja je posledica pomanjkljivega komuniciranja, ogroženih koristi udeležencev, 

prevelike razlike med obstoječimi in potrebnimi znanji, tehnokratskega odnosa do 

izvajalcev ter nesodelovanja izvajalcev v procesu snovanja sprememb (Poyssick in 

Hannaford 1996, 13–14).  

Pomanjkljivost 7. O doseženih vmesnih ciljih uvajanja metod spreminjanja je treba 

udeležence informirati sproti, sicer zagretost za spremembe zvodeni (Mintzberg 1996). 
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Neustrezno in pomanjkljivo komuniciranje je eden od najpogostejših vzrokov za 

neuspešno implementacijo sprememb v podjetju (Argenti in Foreman 2001, 292–293). 

Pomanjkljivost 8. Površno uvedene spremembe zmanjšujejo učinkovitost uvedenih 

sprememb in omogočajo, da novi sistem počasi zapade v prvotno stanje (Robbins in 

Finley 1997, 46). 

Pomanjkljivost 9. Zaradi omejenih sredstev v podjetju je za celovito 

implementacijo sprememb treba odgovornost za uvedbo poveriti poslovodstvu, ki mora 

zagotoviti ustrezna človeška, materialna in finančna sredstva (Ho 1999, 76). 

Pomanjkljivost 10 in 11. Za vsako spremembo v podjetju obstaja nevarnost, da 

zapade v prvotno stanje. Zato je treba spremembe ponavljati toliko časa, da postanejo 

sestavni del kulture podjetja (Hersey in Blanchard 1988, 340–342). 

Pomanjkljivost 12. Varčevanje s človeškimi sredstvi oziroma pomanjkanje 

najboljšega kadra za uvajanje metode spreminjanja močno zmanjšuje možnosti uspešne 

implementacije pristopa (Hammer in Stanton 1995, 103). 

Pomanjkljivost 13. Zaradi novih zahtev, ki jih prinaša uvedba pristopov, 

nezadostno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih onemogoča uspešno uvedbo 

pristopa in generira odpore proti spremembam (Corrigan 1997, 2). 

Pomanjkljivost 14. Uspešna uvedba metod spreminjanja zahteva pravočasno 

prepoznavanje sredstev in vrst odporov ter njihovo načrtno premagovanje (Robbins 

1991, 643). 

Pomanjkljivost 15. Prepočasna realizacija načrtovanih sprememb lahko pripelje do 

izgube podpore, potrebne za uvedbo posamezne metode spreminjanja. Predolgo čakanje 

na rezultate uvajanja metod spreminjanja s strani udeležencev dejansko zmanjšuje 

njihovo podporo k spremembam. Zato je treba zasnovati vmesne cilje, katerih doseganje 

udeležencem sporoča, da so spremembe možne in imajo pozitivne učinke (Hammer in 

Stanton 1995, 16–33). 

Pomanjkljivost 16. Zanemarjanje potreb in želja ljudi, ki so uvajali metode 

spreminjanja, zmanjšuje motiviranost ključnih nosilcev sprememb za njihovo 

implementacijo (Grover idr. 1995, 115). 

Pomanjkljivost 17. Uvajanje pristopa brez ustreznih sredstev in pristojnosti močno 

zmanjšuje možnosti njihove uspešne uvedbe (Grover idr. 1995, 115). 

Pomanjkljivost 18. Pristopi pogosto prinašajo spremembe, ki temeljito in celovito 

spremenijo obstoječi način dela. V kolikor se vršni management kot nosilec sprememb 

v prvi vrsti novim razmeram ne prilagodi, je spremembe od izvajalcev težko pričakovati 

(Al-Mashari in Zair 1999, 90–92).  

Pomanjkljivost 19. Različni pristopi zahtevajo različno porabo sredstev podjetja 

(finančnih, človeških, materialnih). Predvsem za reinženiring je značilno, da zaradi 

uvedbe drage informacijske tehnologije terja visoko porabo sredstev. Prav zato je izbor 

pristopa treba prilagoditi razpoložljivim sredstvom podjetja (Porter 1998, 74). 
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Pomanjkljivost 20. Popularizacija pristopov ter slabo poznavanje okolja in samih 

pristopov pri vršnem managementu zbujajo pretirana pričakovanja glede rezultatov 

uporabe (Grint 1997, 34). 

Pomanjkljivost 21. Kompleksnost pristopa ne sme biti večja od nivoja razvitosti 

podjetja, kar pomeni, da podjetje izbere pristope, ki jih je sposobno implementirati na 

način, da bodo koristi večje od vloženih sredstev (Rigby 2001, 33). 

Hipoteza 5: naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja povzroča 

več nezaželenih posledic spreminjanja in hipoteza 6: večje upoštevanje dejavnikov pri 

izbiri metod spreminjanja zmanjšuje nezaželene posledice spreminjanja. Podatke za 

preverjanje hipotez 5 in 6 sem pridobil iz petega vprašanja v anketnem vprašalniku. 

Peto vprašanje je vsebovalo nabor možnih negativnih posledic, ki lahko nastopijo po 

uvedbi metod spreminjanja podjetij. Glasilo se je: Pri uvajanju metod spreminjanja 

podjetij se lahko pojavijo tudi določene negativne posledice. Katere so nastopile v 

Vašem podjetju? Vprašalnik je podal naslednje možne pojave nezaželenih posledic: 

1. Zmanjšanje motivacije. 

2. Zmanjšanje zaupanja v vršni management. 

3. Znižanje inovacijske sposobnosti podjetja. 

4. Znižanje kakovosti storitev. 

5. Povečanje odsotnosti z dela (bolniški staleži). 

6. Odpuščanje presežnih delavcev. 

7. Zmanjšanje produktivnosti. 

8. Težje poslovodenje spremenjenega procesa v podjetju. 

9. Povečanje stroškov poslovanja (svetovalci, neproduktivne operacije). 

S pomočjo Likertove petstopenjske lestvice za merjenje stopnje strinjanja s 

postavljenimi trditvami sem za opredeljene nezaželene posledice spreminjanja podjetij 

meril intenzivnost pojava določene posledice. Iz pridobljenih odgovorov sem izračunal 

aritmetične sredine pojava posamezne nezaželene posledice.  

Pri hipotezi 5 sem uporabil metodo korelacijske analize, s katero sem ugotavljal, ali 

so pomanjkljivosti ob uvedbi metod spreminjanja linearno povezane z nezaželenimi 

posledicami spreminjanja kot skupno odvisno spremenljivko. Kot mero povezanosti 

sem uporabil Pearsonov korelacijski koeficient (angl. Pearson Correlation Coefficient). 

Za testiranje hipoteze 6 sem znova uporabil metodo multiple regresijske analize, s 

katero sem preveril, ali upoštevanje dejavnikov izbire metod spreminjanja vpliva na 

zmanjšanje nezaželenih posledic spreminjanja kot odvisne spremenljivke.  

Zasnovane nezaželene posledice, ki se lahko pojavijo po uvedbi metod 

spreminjanja podjetij, temeljijo na opredeljenih teoretičnih trditvah v poglavjih 4 in 5. 

Pri zasnovi nezaželenih posledic sem upošteval kritike proučevanih metod spreminjanja 

in kriterije njihove (ne)uspešne uvedbe.  
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Povezava posameznih nezaželenih posledic spreminjanja s tezo disertacije in njihov 

vpliv na oblikovanje petega anketnega vprašanja je za vseh devet nezaželenih posledic 

prikazana v nadaljevanju poglavja. 

Nezaželena posledica 1. Zmanjšanje motivacije je lahko posledica vsiljenih 

sprememb, neustreznih znanj in veščin ter zanemarjanja potreb zaposlenih pri zasnovi 

sprememb (Grint in Willmott 2000, 27). 

Nezaželena posledica 2. Zmanjšanje zaupanja v vršni management je lahko 

posledica občutka prevare s strani poslovodstva, ki breme sprememb navidezno prenese 

na izvajalski nivo, odpuščanj zaposlenih in tehnokratskega pristopa do zaposlenih 

(Davenport 2001, 1–3; Mintzberg 1994a, 107–114). 

Nezaželena posledica 3. Znižanje inovacijske sposobnosti podjetja lahko izhaja iz 

pretirane uporabe metod spreminjanja (TQM), ki zanemarjajo strateško pozicioniranje 

(Porter 1998, 74), uničenja mreže neformalnih stikov z odpuščanjem srednjega 

managementa v procesu reinženiringa (Davenport 2001, 1–3) in neustreznega odnosa do 

človeških sredstev. 

Nezaželena posledica 4: Znižanje kakovosti storitev ne pomeni le povečanje deleža 

napak, temveč zmanjšanje obsega večdimenzionalnega spleta značilnosti izdelka 

(lastnosti, zanesljivost, trajnost) in aktivnosti podjetja (odzivnost, kakovost faz procesa), 

ki temeljijo na pričakovanjih kupcev (Stahl in Grigsby 1997, 169). To avtomatično 

zvišuje stroške nekakovosti ter podaljšuje pretočne čase v procesih storitev.  

Nezaželena posledica 5. Povečanje odsotnosti z dela in bolniški staleži izhajajo iz 

povečanega obsega dela, strahu pred izgubo zaposlitve, nestrinjanja s spremembami ali 

iz osredotočenosti sprememb na izvajalski nivo ob nespremenjenem upravljavsko-

vodstvenem procesu (Davenport 2001, 1–3; Garvin 1996, 165). 

Nezaželena posledica 6. Odpuščanje presežnih delavcev je lahko posledica 

sprememb procesov, uvedbe nove učinkovitejše tehnologije in nesposobnosti 

prilagajanja udeležencev k novim zahtevam (Hammer 1997, 122). 

Nezaželena posledica 7. Zmanjšanje produktivnosti je posledica povečanja 

kompleksnosti in obsega dela, neustreznih sprememb, nemotiviranosti izvajalcev, 

nezmožnosti vplivanja izvajalcev na parametre lastnega dela in pomanjkljivih novih 

znanj (Davenport 2001, 1–3; Mintzberg 1996, 66). 

Nezaželena posledica 8. Težje poslovodenje spremenjenega procesa v podjetju 

izhaja iz pomanjkljivih znanj, neustrezne zasnove novih procesov, izgube pomembnih 

znanj z odpustitvijo srednjega managementa ter zasnove procesa iz nič ob zanemarjanju 

pozitivnih in negativnih izkušenj (Davenport 2001, 1–3; Vila 2000, 157). 

Nezaželena posledica 9. Povečanje stroškov poslovanja ima svoje vzroke v najemu 

dragih svetovalcev, uvedbi novih neproduktivnih operacij, slabi izrabi nove (drage) 

opreme oziroma tehnologije in v napačni oceni potrebnih investicij (Turban, Mclean in 

Wetherbe 1999, 155). 
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7 INTERPRETACIJA REZULTATOV KVANTITATIVNE RAZISKAVE 

7.1 Predstavitev rezultatov raziskave  

7.1.1 Metode evolucijskega načina spreminjanja gradbenih podjetij 

Anketirana podjetja so v preučevanem obdobju (1995–2005) v povprečju uporabila 

8,78 metod evolucijskega načina spreminjanja, kar predstavlja nekaj več kot polovico 

(54,90 %) vseh proučevanih metod v disertaciji (tabela 7.1). 

Tabela 7.1 Metode evolucijskega načina spreminjanja podjetij v gradbeni panogi 

Zap. 
št. 

Metode evolucijskega 
spreminjanja podjetij ↓ 

  
Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 

vzorec Velika Srednja Majhna 

1. 
Skrajševanje pretočnih 
časov 

Delež 51,70 % 56,70 % 53,30 % 54,10 % 
Št. enot 15 17 8 40 

2. 
Strateško  
načrtovanje 

Delež 86,20 % 66,70 % 80,00 % 77,00 % 
Št. enot 25 20 12 57 

3. 
Celovito ravnanje s 
kakovostjo  

Delež 65,50 % 60,00 % 73,30 % 64,90 % 
Št. enot 19 18 11 48 

4. 
Snovanje vizije in 
poslanstva 

Delež 86,20 % 66,70 % 66,70 % 74,30 % 
Št. enot 25 20 10 55 

5. 
Zunanje izvajanje  
(angl. Outsorcing) 

Delež 65,50 % 43,30 % 46,70 % 52,70 % 
Št. enot 19 13 7 39 

6. 
Primerjalno presojanje  
(angl. Benchmarking) 

Delež 31,00 % 20,00 % 40,00 % 28,40 % 
Št. enot 9 6 6 21 

7. 
Vertikalna  
integracija 

Delež 37,90 % 36,70 % 20,00 % 33,80 % 
Št. enot 11 11 3 25 

8. 
Oblikovanje ključnih 
konkurenčnih sposobnosti 

Delež 72,40 % 66,70 % 80,00 % 71,60 % 
Št. enot 21 20 12 53 

9. 
Merjenje nivoja 
zadovoljstva kupcev 

Delež 72,40 % 60,00 % 66,70 % 66,20 % 
Št. enot 21 18 10 49 

10. 
Strategija  
rasti 

Delež 69,00 % 56,70 % 73,30 % 64,90 % 
Št. enot 20 17 11 48 

11. 
Reinženiring  
(angl. BPR) 

Delež 48,30 % 26,70 % 13,30 % 32,40 % 
Št. enot 14 8 2 24 

12. 
Optimiranje stroškov po 
aktivnostih poslov. procesa  

Delež 65,50 % 76,70 % 80,00 % 73,00 % 
Št. enot 19 23 12 54 

13. 
Upravljanje odnosov s 
strankami (angl. CRM) 

Delež 51,70 % 43,30 % 66,70 % 51,40 % 
Št. enot 15 13 10 38 

14. 
Upravljanje z znanjem  
(angl. KM) 

Delež 44,80 % 60,00 % 53,30 % 52,70 % 
Št. enot 13 18 8 39 

15. 
Strateško  
zavezništvo 

Delež 55,20 % 50,00 % 60,00 % 54,10 % 
Št. enot 16 15 9 40 

16. 
Sistem uravnoteženih 
kazalnikov (angl. BSC) 

Delež 17,20 % 33,30 % 33,30 % 27,00 % 
Št. enot 5 10 5 20 

 
Skupaj celoten vzorec 
gradbenih podjetij 

Delež 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Št. enot 29 30 15 74 

 
Povprečje uporabljenih 
metod spreminjanja 

Delež 57,54 % 51,46 % 56,67 % 54,90 % 
Št. enot 9,21 8,23 9,07 8,78 
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Rezultat se bistveno ne razlikuje glede na velikost podjetja, saj so velika podjetja 

uporabila v povprečju 9,21 metode, majhna 9,07 ter srednja 8,23. V nadaljevanju so 

predstavljeni rezultati za vsako metodo spreminjanja posebej (tabela 7.1) glede na 

velikost podjetja po kriteriju 55. člena ZGD-1.  

Največkrat uporabljena evolucijska metoda spreminjanja je strateško načrtovanje, 

ki jo je uporabilo 77,00 % vseh podjetij v raziskavi. Med velikimi podjetji je to metodo 

skupaj s snovanjem vizije in poslanstva uporabilo 86,20 % podjetij, med majhnimi pa 

80,00 %. Enak delež majhnih podjetij je uporabilo metodi optimiranje stroškov po 

aktivnostih poslovnega procesa ter oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti. Pri 

srednje velikih podjetjih je največkrat uporabljena 12. metoda – optimiranje stroškov po 

aktivnostih poslovnega procesa, ki jo je uporabilo 76,70 % vseh srednjih podjetij. 

Metode strateško načrtovanje, snovanja vizije in poslanstva ter oblikovanje ključnih 

konkurenčnih sposobnosti sledijo v enakem odstotku uporabe (66,70). Omenim naj še, 

da sta najmanjkrat uporabljeni metodi sistem uravnoteženih kazalnikov in primerjalno 

presojanje, ki ju je uporabilo manj kot tretjina slovenskih gradbenih podjetij v raziskavi. 

7.1.2 Dejavniki izbire metod spreminjanja gradbenih podjetij 

Anketiranci so s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice od 1 (popolnoma 

nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali pomembnost predhodno oblikovanih 

tridesetih dejavnikov, ki vplivajo na izbor metod evolucijskega spreminjanja gradbenih 

podjetij. V nadaljevanju (tabela 7.2) so predstavljene povprečne vrednosti glede na 

velikost podjetij skladno s kriterijem 55. člena ZGD-1. 

Gradbena podjetja so opredeljene dejavnike na splošno ocenila kot srednje 

pomembne. Kljub temu je pomembnost dejavnikov ocenjena precej različno: interesi 

države so najmanj pomembni (2,31), najbolj pa interesi lastnikov (4,23), za katere velja, 

da njihova pomembnost z velikostjo podjetja narašča. Za srednja podjetja so poleg 

interesov lastnikov (4,20) najpomembnejši interesi vršnega managementa (4,27). Pri 

majhnih podjetjih po pomembnosti izstopa predvsem znanje zaposlenih (4,13), 

pomembni so še interesi lastnikov (3,87), razpoložljiva sredstva podjetja (3,73) ter 

kultura podjetja (3,67). V splošnem velja trditev, da pri izbiri metod spreminjanja 

tovrstne dejavnike najmanj upoštevajo majhna podjetja. 

Zaradi premajhnega števila enot, zbranih v vzorcu, statistična metoda analiza 

glavnih komponent28 (angl. Principal Component Analysis) ni bila izvedljiva za sklop 

vseh tridesetih dejavnikov izbire metod spreminjanja skupaj, zato sem jih po 

vsebinskem ključu razdelil na dve skupini. 

                                                 
28 Matriki komponentnih uteži po pravokotni rotaciji (angl. Varimax with Kaiser 

Normalization) sta predstavljeni v prilogi 3. 
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Tabela 7.2 Povprečne vrednosti dejavnikov izbire glede na velikost podjetja 

Dejavniki izbire metod evolucijskega 
spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Intenzivnost sprememb v okolju. 4,035 3,733 3,533 3,811 

Razpoložljiv čas za odziv podjetja na vplive okolja. 3,586 3,400 3,133 3,419 

Nedoseganje postavljenih ciljev podjetja. 3,517 3,433 3,400 3,460 

Razpoložljiva sredstva podjetja. 3,724 3,867 3,733 3,784 

Znanje zaposlenih. 3,931 4,000 4,133 4,000 

Pričakovani odpori k spremembam. 2,828 2,800 3,000 2,851 

Skladnost s cilji podjetja. 3,793 3,700 3,333 3,662 

Skladnost s strategijami, ki jih podjetje že izvaja. 4,000 3,600 3,267 3,689 

Skladnost z metodami, ki jih podjetje že uporablja. 3,414 3,133 3,533 3,324 

Kultura podjetja: vrednote, navade, običaji, vedenje. 3,414 3,600 3,667 3,541 

Kultura družbenega okolja: odnos do sprememb.  3,172 3,333 2,733 3,149 

Interesi zaposlenih. 3,035 3,400 3,333 3,243 

Interesi vršnega managementa. 4,069 4,267 3,600 4,054 

Interesi sindikatov. 2,621 2,367 2,067 2,405 

Interesi kupcev. 3,724 4,000 3,533 3,797 

Interesi dobaviteljev. 2,724 3,067 3,067 2,932 

Interesi lastnikov. 4,448 4,200 3,867 4,230 

Interesi bank upnic. 2,862 3,000 2,867 2,919 

Interesi države. 2,483 2,233 2,133 2,311 

Interesi širše družbe. 2,552 2,567 2,400 2,527 

Potreben čas za uvedbo spremembe v podjetju. 3,310 3,433 3,400 3,378 

Potrebna sredstva za uvedbo spremembe v podjetju. 3,172 3,600 3,467 3,405 

Spremembe v vršnem managementu podjetja. 3,759 3,567 3,133 3,554 

Spremembe v odnosih moči znotraj enot podjetja. 3,103 3,000 3,000 3,041 
Poznavanje metode spreminjanja s strani vršnega 

managementa podjetja. 
3,655 3,500 3,133 3,487 

Predhodne izkušnje vršnega managementa. 3,655 3,533 3,333 3,541 

Popularnost metode spreminjanja v podjetju. 2,586 2,667 2,600 2,622 

Popularnost metode spreminjanja v panogi. 2,414 2,800 2,333 2,554 

Priporočila strokovne javnosti. 3,000 3,000 2,733 2,946 

Pričakovane koristi od uporabe metode za podjetje. 3,897 4,067 3,467 3,878 

Povprečje dejavnikov izbire metod spreminjanja 3,350 3,362 3,164 3,317 

 

Prvo skupino dvajsetih dejavnikov sem poimenoval »splošni« dejavniki. Vršni 

management jih mora pri svojih odločitvah v procesu spreminjanja upoštevati, saj so 

pomembni z vidika splošnega (strateškega) zagotavljanja uspešne uvedbe sprememb. 

Drugo skupino sestavlja deset »operativnih« dejavnikov, s katerimi vršni management 

operira ob predhodni analizi in vrednotenju strateških dejavnikov.  
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Operativni dejavniki se, za razliko od prve skupine, nanašajo bolj na operativne 

ukrepe, ki jih mora vršni management upoštevati ob uvedbi sprememb. V nadaljevanju 

sem analizo glavnih komponent izvedel za vsako skupino posebej. Iz prve skupine se je 

izoblikovalo po šest, iz druge skupine pa po tri dimenzije, kar pomeni, da sem skupaj 

izoblikoval devet dimenzij dejavnikov izbire metod evolucijskega spreminjanja, katerih 

povprečne vrednosti so predstavljene v tabeli 7.4. Prva dimenzija, skrajšano imenovana 

mehki dejavniki, predstavlja skupni imenovalec naslednjih petih dejavnikov: 

– znanje zaposlenih – d5; 

– pričakovani odpori k spremembam – d6;  

– kultura podjetja: vrednote, navade, običaji, vedenje, norme zaposlenih – d10; 

– kultura družbenega okolja: odnos do sprememb, pravica do dela, podjetniški 

duh, sprejemanje tveganja – d11; 

– interesi zaposlenih – d12.    

Druga dimenzija, skrajšano poimenovana interesi primarnih zunanjih udeležencev, 

je skupni imenovalec naslednjih štirih dejavnikov: 

– intenzivnost sprememb v okolju – d1; 

– razpoložljiv čas za odziv podjetja na vplive okolja – d2; 

– interesi vršnega managementa – d13; 

– interesi lastnikov – d17.    

Tretja dimenzija, skrajšano poimenovana skladnost s strateškimi usmeritvami 

podjetja, je skupni imenovalec naslednjih treh dejavnikov: 

– skladnost s cilji podjetja – d7; 

– skladnost s strategijami, ki jih podjetje že izvaja – d8; 

– skladnost z metodami, ki jih podjetje že uporablja – d9.    

Četrta dimenzija, skrajšano poimenovana neposredni ekonomski interesi, je skupni 

imenovalec naslednjih štirih dejavnikov: 

– interesi kupcev – d15; 

– interesi dobaviteljev – d16; 

– interesi bank upnic – d18; 

– interesi širše družbe – d20.    

Peta dimenzija, skrajšano poimenovana socialnoekonomski in politični interesi, je 

skupni imenovalec naslednjih dveh dejavnikov: 

– interesi sindikatov – d14; 

– interesi države – d19. 

Šesta dimenzija, skrajšano poimenovana nedoseganje ciljev, je skupni imenovalec: 
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– nedoseganje postavljenih ciljev podjetja – d3; 

– razpoložljiva sredstva podjetja – d4. 

Sedma dimenzija, skrajšano poimenovana vršni management, je skupni imenovalec 

naslednjih petih dejavnikov, ki se nanašajo na izkušnje in delovanje managementa: 

– spremembe v vršnem managementu podjetja – d23; 

– spremembe v odnosih moči znotraj poslovno-funkcijskih enot podjetja – d24;  

– poznavanje metode spreminjanja s strani vršnega managementa podjetja – d25; 

– predhodne izkušnje vršnega managementa z uvajanjem sprememb – d26; 

– pričakovane koristi od uporabe metode spreminjanja za podjetje – d30.    

V kolikor podjetje dosega visoke vrednosti pri tej dimenziji, pomeni, da zanj 

delovanje vršnega managementa predstavlja enega izmed ključnih faktorjev pri izbiri 

metod spreminjanja. Osma dimenzija, skrajšano poimenovana popularnost metod 

spreminjanja, je skupni imenovalec naslednjih treh dejavnikov: 

– popularnost metode spreminjanja v podjetju – d27; 

– popularnost metode spreminjanja v panogi – d28; 

– priporočila strokovne javnosti – d29. 

Deveta dimenzija, poimenovana potreben čas in sredstva, je skupni imenovalec: 

– potreben čas za uvedbo spremembe v podjetju – d21; 

– potrebna sredstva za uvedbo spremembe v podjetju – d22. 

Vrednosti Cronbachovih koeficientov (tabela 7.3) so sprejemljive (nad 0,60), razen 

pri dveh dimenzijah, sestavljenih zgolj iz po dveh trditev. To sta socialnoekonomski in 

politični interesi (0,56) ter potreben čas in sredstva (0,51). Omenjenih dimenzij zaradi 

vsebinskih razlogov ne moremo združiti s katero od preostalih dimenzij. 

Tabela 7.3 Cronbachov koeficient konsistentnosti lestvice (α)  

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Cronb. 

koef. α  

Število 

trditev 

Oznake  

Trditev 

Mehki dejavniki 0,675 5 d5, d6, d10, d11, d12 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 0,696 4 d1, d2, d13, d17 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 0,732 3  d7, d8, d9 

Neposredni ekonomski interesi  0,678 4  d15, d16, d18, d20 

Socialnoekonomski in politični interesi 0,559 2 d14, d19 

Nedoseganje ciljev 0,755 2 d3, d4 

Vršni management 0,757 5 d23, d24, d25, d26, d30 

Popularnost metod spreminjanja 0,671 3  d27, d28, d29 

Potreben čas in sredstva 0,514 2 d21, d22 
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Najpomembnejšo vlogo (tabela 7.4) pri izbiri metode spreminjanja igrajo 

neposredni ekonomski interesi (3,88). Njihova pomembnost narašča z velikostjo 

podjetja. Naslednja po vrsti najpomembnejša je dimenzija, ki se nanaša na nedoseganje 

ciljev (3,62). Vse tri kategorije podjetij jo ocenjujejo zelo podobno.  

Tabela 7.4 Povprečne vrednosti dimenzij dejavnikov izbire metod spreminjanja 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 
spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Mehki dejavniki 3,276 3,427 3,373 3,357 
Interesi primarnih zunanjih udeležencev 2,966 3,158 2,967 3,044 
Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 3,736 3,478 3,378 3,559 
Neposredni ekonomski interesi  4,035 3,900 3,533 3,878 
Socialnoekonomski in politični interesi 2,552 2,300 2,100 2,358 
Nedoseganje ciljev 3,621 3,650 3,567 3,622 
Vršni management 3,614 3,533 3,213 3,500 
Popularnost metod spreminjanja 2,667 2,822 2,556 2,707 
Potreben čas in sredstva 3,241 3,517 3,433 3,392 
Povprečje dimenzij dejavnikov izbire metod 3,301 3,309 3,124 3,269 
 

Sledita dimenziji skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja (3,56) ter vršni 

management (3,50) – njuna pomembnost z velikostjo podjetja narašča. Pomembni sta še 

dimenziji potreben čas in sredstva ter mehki dejavniki, ocenjeni nad srednjo vrednostjo 

3 (srednje pomembno). Dimenziji socialnoekonomski in politični interesi (2,36) ter 

popularnost metod spreminjanja (2,71) sta izmed vseh najmanj pomembni. 

7.1.3 Pomanjkljivosti ob uvedbi metod spreminjanja podjetij 

V tem podpoglavju so predstavljene povprečne stopnje strinjanja glede navedenih 

težav oziroma pomanjkljivosti, s katerimi so se podjetja srečevala ob uvajanju novih 

metod spreminjanja (tabela 7.5). Ocene strinjanja so podane na lestvici od 1 (sploh se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 

Najpogostejša pomanjkljivost velikih podjetij ob uvajanju sprememb je bila 

neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja metode spreminjanja (3,55). 

Srednje velika podjetja so se najpogosteje srečevala s težavami, ki so bile posledica 

premajhnega posvečanja pozornosti ob uvajanju sprememb (3,37) in neustrezne 

komunikacije med vodjo projekta uvajanja metode spreminjanja in vršnim 

managementom (3,43). Majhna podjetja so se v splošnem srečevala z manj 

pomanjkljivostmi – edine omembe vredne (ocenjene nad srednjo vrednostjo 3) so: 

takojšnje uvajanje metode spreminjanja v prakso brez pilotnega testiranja (3,13), 

neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja metode spreminjanja (3,07) ter 

nezadosten managerski kader za uvedbo metode spreminjanja v podjetje (3,07). 
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Tabela 7.5 Povprečne vrednosti pomanjkljivosti ob uvedbi metod spreminjanja 

Pomanjkljivosti ob uvajanju metod 
spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Uvajanje metode spreminjanja z nezadostnim 
poznavanjem njenih osnovnih značilnosti. 3,310 3,300 2,800 3,203 

Nezadostno poznavanje poslovnega procesa oz. 
poslovne funkcije, ki se je spreminjala. 3,035 2,900 2,600 2,892 

Preobsežna predhodna analiza obstoječega stanja. 2,483 2,833 2,667 2,662 
Pomanjkljivosti v fazi načrtovanja uvedbe metode 
spreminjanja v podjetju. 3,310 3,300 2,800 3,203 

Takojšnje uvajanje metode spreminjanja v prakso 
brez pilotnega testiranja. 3,310 3,000 3,133 3,149 

Neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja 
metode spreminjanja. 3,552 2,967 3,067 3,216 

Neustrezna komunikacija med vodjo projekta 
uvajanja metode spreminjanja in managementom. 3,345 3,433 2,800 3,270 

Pri uvajanju metode spreminjanja so posamezni 
elementi starega sistema ostali nespremenjeni. 3,345 3,033 2,867 3,122 

Uvajanju metode spreminjanja se ni posvečala 
zadostna pozornost. 3,172 3,367 2,933 3,203 

Metoda spreminjanja v podjetju ni  
polno zaživela. 3,207 2,867 2,533 2,932 

Metoda spreminjanja ni postala sestavni del kulture 
podjetja. 3,345 2,833 2,600 2,987 

Nezadosten managerski kader za uvedbo metode 
spreminjanja v podjetje. 3,345 3,200 3,067 3,230 

Nezadostno znanje zaposlenih.  2,862 3,233 2,867 3,014 
Neustrezen odziv v podjetju na odpore proti 
spremembam, ki so se pojavili pri uvajanju metode. 3,000 3,200 2,467 2,973 

Prepočasna realizacija načrtovanih sprememb, kar je 
pripeljalo do izgube podpore k uvedbi metode. 3,000 2,833 3,000 2,932 

Zanemarjanje potreb ljudi, ki so uvajali metode 
spreminjanja. 2,828 2,800 2,467 2,743 

Vodja uvajanja metode spreminjanja ni imel vseh 
pristojnosti pri svojem delu. 2,793 2,733 2,267 2,662 

Nezadostna podpora vršnega managementa k 
spremembam, ki jih je prinašala metoda. 2,517 2,933 2,400 2,662 

Premalo finančnih sredstev v podjetju za izvedbo 
metode spreminjanja. 2,379 2,933 2,600 2,649 

Nerealna pričakovanja v podjetju glede rezultatov 
metode spreminjanja. 2,448 3,333 2,733 2,865 

Kompleksnost metod spreminjanja ni ustrezala 
nivoju razvitosti podjetja. 2,517 2,900 2,600 2,689 

Povprečje vseh pomanjkljivosti ob uvedbi metod 
spreminjanja podjetij 3,005 3,044 2,727 2,965 

 

Zaradi močnih pozitivnih korelacij med pomanjkljivostmi (priloga 4) in posledično 

visoke vrednosti Cronbachovega koeficienta (0,92), sem oblikoval novo sestavljeno 

spremenljivko pomanjkljivosti, ki predstavlja povprečje vseh ocen strinjanja naštetih  

pomanjkljivosti (tabela 7.6).  
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Tabela 7.6 Cronbachov koeficient konsistentnosti lestvice (α) 

Dimenzija pomanjkljivosti ob uvedbi metod 

evolucijskega spreminjanja podjetij ↓ 

Cronb. 

koef. α  

Število 

trditev 

Oznake  

Trditev 

Pomanjkljivosti 0,917 21 p 

 

Vsa podjetja se na splošno delno strinjajo (tabela 7.7), da so se ob uvajanju 

sprememb soočala s pomanjkljivostmi (2,97). Majhna podjetja so se srečevala z manj 

pomanjkljivostmi (2,73) kot srednja (3,04) in velika (3,01). Razlog tiči v dejstvu, da so 

majhna podjetja bolj fleksibilna in torej lažje in hitreje izvajajo želene spremembe. 

Tabela 7.7 Povprečne vrednosti dimenzije pomanjkljivosti ob uvedbi metod 

Dimenzija pomanjkljivosti ob uvedbi metod 
evolucijskega spreminjanja podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Pomanjkljivosti 3,005 3,044 2,727 2,965 

7.1.4 Nezaželene posledice spreminjanja gradbenih podjetij 

Podjetja so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 

ocenila stopnjo strinjanja s formiranimi devetimi nezaželenimi posledicami 

spreminjanja (tabela 7.8). Anketirana podjetja se ob uvajanju novih metod spreminjanja 

niso srečevala z veliko nezaželenimi posledicami, saj znaša skupna povprečna ocena le 

2,31. Najpogostejši nezaželeni posledici sta bili povečanje stroškov poslovanja (2,69) in 

težje poslovodenje spremenjenega procesa v podjetju (2,66). Tudi ti dve trditvi sta bili v 

povprečju ocenjeni pod srednjo vrednostjo strinjanja (3). Z najmanj nezaželenimi 

posledicami so se srečevala majhna podjetja (2,07), z največ pa velika (2,29), kar je po 

vsej verjetnosti posledica manjše fleksibilnosti (Pučko 2000).  

Tabela 7.8 Povprečne vrednosti nezaželenih posledic spreminjanja podjetij 

Nezaželene posledice evolucijskega načina  
spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Zmanjšanje motivacije. 2,690 2,667 2,133 2,568 
Zmanjšanje zaupanja v vršni management. 2,517 2,533 2,000 2,419 
Znižanje inovacijske sposobnosti podjetja. 2,310 2,267 2,067 2,243 
Znižanje kakovosti storitev. 1,931 2,200 1,800 2,014 
Povečanje odsotnosti z dela (bolniški staleži). 1,966 2,067 2,000 2,014 
Odpuščanje presežnih delavcev. 2,138 2,567 1,400 2,162 
Zmanjšanje produktivnosti. 1,793 2,133 2,200 2,014 
Težje poslovodenje spremenjenega procesa. 2,552 2,967 2,267 2,662 
Povečanje stroškov poslovanja. 2,724 2,633 2,733 2,689 
Povprečje nezaželenih posledic spreminjanja 2,291 2,448 2,067 2,309 

 



Interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

111 

Za velika in majhna podjetja je bila najpogostejša nezaželena posledica povečanje 

stroškov poslovanja, za srednja pa težje poslovodenje spremenjenega procesa v 

podjetju. Na podlagi statistične metode analiza glavnih komponent29 sem devet trditev 

združil v štiri dimenzije, katerih povprečne vrednosti so predstavljene v tabeli 7.10. 

Prva dimenzija, skrajšano poimenovana znižanje delovne uspešnosti, predstavlja skupni 

imenovalec naslednjih štirih nezaželenih posledic: 

– znižanje inovacijske sposobnosti podjetja – np3; 

– znižanje kakovosti storitev – np4;  

– povečanje odsotnosti z dela (bolniški staleži) – np5; 

– zmanjšanje produktivnosti – np7.    

Druga dimenzija, skrajšano poimenovana zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb, je skupni imenovalec naslednjih dveh nezaželenih posledic: 

– zmanjšanje motivacije – np1; 

– zmanjšanje zaupanja v vršni management – np2.    

Tretja dimenzija, skrajšano poimenovana otežkočeno poslovodenje, je skupni 

imenovalec naslednjih dveh nezaželenih posledic: 

– težje poslovodenje spremenjenega procesa – np8; 

– povečanje stroškov poslovanja – np9.    

Četrto dimenzijo, imenovano odpuščanje delavcev, obravnavamo kot samostojno: 

– odpuščanje presežnih delavcev – np6. 

Vrednosti Cronbachovih koeficientov (tabela 7.9) so sprejemljive (nad 0,60), razen 

pri dimenziji otežkočeno poslovodenje (0,54), sestavljeni zgolj iz po dveh trditev. Te 

dimenzije zaradi vsebinskih razlogov ne moremo združiti s katero od preostalih 

dimenzij. Trditve odpuščanje delavcev zaradi nizke korelacije z ostalimi trditvami ni 

bilo moč uvrstiti v katero od dimenzij, zato jo obravnavamo samostojno. 

Tabela 7.9 Cronbachov koeficient konsistentnosti lestvice (α) 

Dimenzije nezaželenih posledic evolucijskega 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Cronb. 

koef. α  

Število 

trditev 

Oznake  

Trditev 

Znižanje delovne uspešnosti 0,798 4  n3, n4, n5, n7 

Zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb 0,690 2 n1, n2 

Otežkočeno poslovodenje 0,537 2  n8, n9 

Odpuščanje delavcev – 1  n6 

 

                                                 
29 Matrika komponentnih uteži po pravokotni rotaciji (angl. Varimax with Kaiser 

Normalization) je predstavljena v prilogi 5. 
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Analiza je pokazala (tabela 7.10), da so se podjetja ob uvajanju novih metod 

spreminjanja srečevala predvsem z dimenzijo otežkočeno poslovodenje (2,68) – 

predvsem srednja podjetja so ga zabeležila največ (2,80). Tudi sicer so srednja podjetja 

ocenila nezaželene posledice z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja (2,53), z najmanjšo 

(2,00) pa majhna podjetja. Zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb je bilo 

najmanj zaznano med majhnimi podjetji (2,07), ki se skorajda niso srečevala z 

odpuščanjem delavcev (1,40). Znižanje delovne uspešnosti je bilo pri vseh treh skupinah 

podjetij zelo podobno (2,07). 

Tabela 7.10 Povprečne vrednosti dimenzij nezaželenih posledic spreminjanja 

Dimenzije nezaželenih posledic evolucijskega 
spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 Celoten 
vzorec Velika Srednja Majhna 

Znižanje delovne uspešnosti 2,000 2,167 2,017 2,071 
Zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb 2,603 2,600 2,067 2,493 
Otežkočeno poslovodenje 2,638 2,800 2,500 2,676 
Odpuščanje delavcev 2,138 2,567 1,400 2,162 
Povprečje dimenzij nezaželenih posledic 2,345 2,533 1,996 2,351 

7.1.5 Kazalci in kazalniki finančne uspešnosti gradbenih podjetij 

Za potrebe jasnejše in enostavnejše analize sem računovodske kazalce in kazalnike 

razdelil v pet numerično približno enakovrednih razredov.  

Čisti dobiček narašča z velikostjo podjetja, kar potrjuje vrednost Spearmanovega 

korelacijskega koeficienta rangov (angl. Spearman's Rank Correlation Coeficient): r = 

0,48; α < 0,01; αdejanski = 1,934E-8. Iz tabele 7.11 je razvidno, da ima pri prvem kazalcu 

dobra petina podjetij (21,60 %) negativni čisti dobiček – od tega 17,20 % velikih, 

23,30 % srednjih in 26,70 % majhnih podjetij.  

Tabela 7.11 Petletno povprečje kazalca čisti dobiček poslovnega leta (E) 

Razredi ↓   
Velikost podjetij po ZGD-1 

Skupaj 
Velika Srednja Majhna 

Negativni čisti 
dobiček 

Število enot 5 7 4 16 
Delež 17,20 % 23,30 % 26,70 % 21,60 % 

Od 0 do 7 mio SIT 
Število enot 1 7 8 16 

Delež 3,40 % 23,30 % 53,30 % 21,60 % 
Nad 7 mio do 50 
mio SIT 

Število enot 3 7 3 13 
Delež 10,30 % 23,30 % 20,00 % 17,60 % 

Nad 50 mio do 130 
mio SIT 

Število enot 8 7 0 15 
Delež 27,60 % 23,30 % 0,00 % 20,30 % 

Nad 130 mio SIT 
Število enot 12 2 0 14 

Delež 41,40 % 6,70 % 0,00 % 18,90 % 

Skupaj 
Število enot 29 30 15 74 

Delež 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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V nadaljevanju sem analiziral povezanost dobička, razdeljenega na pet razredov, z 

velikostjo podjetja. Med velikimi podjetji prevladuje delež tistih, ki imajo nad 130 mio 

SIT čistega dobička (41,40 %), nad 50 mio do 130 mio SIT pa ga ima 27,60 %. Med 

srednjimi podjetji jih ima 6,70 % čistega dobička nad 130 mio SIT in 23,30 % nad 50 

mio do 130 mio SIT. Nobeno majhno podjetje nima čistega dobička, večjega od 50 mio 

SIT. 

Povezanost čistega dobička z velikostjo podjetja lahko s pomočjo Hi kvadrat 

statistike, ki znaša 30,30 (tabela 7.12), potrdimo pri manj kot 1-odstotnem tveganju 

(αdejanski = 0,000187). Ključna ugotovitev je, da z velikostjo podjetja čisti dobiček torej 

narašča. Na podlagi ugotovitve, da povezanost čistega dobička z velikostjo podjetja 

obstaja, sem v nadaljevanju preveril še moč te povezanosti. Izračunal sem jo na podlagi 

Spearmanovega korelacijskega koeficienta rangov, ki znaša r = 0,48; α < 0,01; αdejanski = 

1,934E-8, kar kaže na obstoj povezanosti, ki je poleg tega tudi dokaj močna.  

Tabela 7.12 Hi kvadrat statistika kazalca čisti dobiček poslovnega leta (E) 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus  30,297 8 0,000 

Število enot 74   

 

Vrednosti drugega kazalnika (tabela 7.13) kažejo, da ima negativno čisto 

dobičkonosnost kapitala kar 40 % majhnih podjetij, medtem ko je takih med srednjimi 

23,30 %, med velikimi pa 17,20 %. Delež podjetij, ki imajo čisto dobičkonosnost nad 0 

do 0,04 oziroma nad 0,04 do 0,09, narašča z velikostjo podjetij. Čisto dobičkonosnost 

kapitala nad 0,23 ima najmanjši delež velikih podjetij (13,80 %), medtem ko je ta delež 

med srednjimi in majhnimi gradbenimi podjetji enak (20,00 %). 

Tabela 7.13 Petletno povprečje kazalnika čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 

Razredi ↓   
Velikost podjetij po ZGD-1 

Skupaj 
Velika Srednja Majhna 

Negativna čista 
dobičkonosnost 

Število enot 5 7 6 18 
Delež 17,20 % 23,30 % 40,00 % 24,30 % 

Od 0 do 0,04 
Število enot 8 5 2 15 

Delež 27,60 % 16,70 % 13,30 % 20,30 % 

Nad 0,04 do 0,09 
Število enot 7 6 2 15 

Delež 24,10 % 20,00 % 13,30 % 20,30 % 

Nad 0,091 do 0,23 
Število enot 5 6 2 13 

Delež 17,20 % 20,00 % 13,30 % 17,60 % 

Nad 0,23 
Število enot 4 6 3 13 

Delež 13,80 % 20,00 % 20,00 % 17,60 % 

Skupaj 
Število enot 29 30 15 74 

Delež 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 



Interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

114 

Povezanosti med velikostjo podjetja in čisto dobičkonostnostjo kapitala s Hi 

kvadrat statistiko (4,65) ne moremo potrditi (tabela 7.14), saj je tveganje več kot 5-

odstotno (αdejanski = 0,79). 

Tabela 7.14 Hi kvadrat statistika kazalnika čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus  4,653 8 0,794 

Število enot 74   

 

Pri tretjem kazalniku (tabela 7.15) delež podjetij, ki ima vrednost finančne 

neodvisnosti do 0,12, z velikostjo podjetja pada.  

V razredu od 0,12 do 0,24 je ta delež največji med srednjimi podjetji (23,30 %) in 

najmanjši med velikimi (17,20 %). Največji delež v najvišjem razredu finančne 

neodvisnosti (nad 0,47) je med srednjimi podjetji (26,70 %), najmanjši pa med 

majhnimi podjetji (13,30 %). 

Tabela 7.15 Petletno povprečje kazalnika finančna (ne)odvisnost 

Razredi ↓   
Velikost podjetij po ZGD-1 

Skupaj 
Velika Srednja Majhna 

Do 0,12 
Število enot 5 6 5 16 

Delež 17,20 % 20,00 % 33,30 % 21,60 % 

Nad 0,12 do 0,24 
Število enot 5 7 3 15 

Delež 17,20 % 23,30 % 20,00 % 20,30 % 

Nad 0,24 do 0,35 
Število enot 8 5 2 15 

Delež 27,60 % 16,70 % 13,30 % 20,30 % 

Nad 0,35 do 0,47 
Število enot 6 4 3 13 

Delež 20,70 % 13,30 % 20,00 % 17,60 % 

Nad 0,47 
Število enot 5 8 2 15 

Delež 17,20 % 26,70 % 13,30 % 20,30 % 

Skupaj 
Število enot 29 30 15 74 

Delež 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

S pomočjo Hi kvadrat statistike (4,44) povezanosti med finančno neodvisnostjo in 

velikostjo podjetja ne moremo potrditi (tabela 7.16), saj je tveganje več kot 5-odstotno 

(αdejanski = 0,82). 

Tabela 7.16 Hi kvadrat statistika kazalnika finančna (ne)odvisnost 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus  4,441 8 0,815 

Število enot 74   
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Pri četrtem kazalniku (tabela 7.17) se v razredu najnižje stopnje zadolženosti (do 

0,66) nahaja petina (20,30 %; od tega 6 velikih, 6 srednjih in 3 majhna podjetja) vseh 

gradbenih podjetij iz vzorčnega okvira.  

Tabela 7.17 Petletno povprečje kazalnika stopnja zadolženosti 

Razredi ↓   
Velikost podjetij po ZGD-1 

Skupaj 
Velika Srednja Majhna 

Nad 1,07 
Število enot 5 6 4 15 

Delež 17,20 % 20,00 % 26,70 % 20,30 % 

Od 0,96 do 1,07 
Število enot 2 6 6 14 

Delež 6,90 % 20,00 % 40,00 % 18,90 % 

Nad 0,84 do 0,95 
Število enot 7 7 1 15 

Delež 24,10 % 23,30 % 6,70 % 20,30 % 

Nad 0,67 do 0,83 
Število enot 9 5 1 15 

Delež 31,00 % 16,70 % 6,70 % 20,30 % 

Do 0,66 
Število enot 6 6 3 15 

Delež 20,70 % 20,00 % 20,00 % 20,30 % 

Skupaj 
Število enot 29 30 15 74 

Delež 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

V razredu najvišje stopnje zadolženosti (nad 1,07) je najmanjši delež med velikimi 

podjetji (17,20 %), največji pa med majhnimi podjetji (26,70 %). Med velikimi podjetji 

ima največji delež (31,00 %) stopnjo zadolženosti nad 0,67 do 0,83. Med srednjimi 

podjetji jih ima največ (23,30 %) stopnjo zadolženosti nad 0,84 do 0,95, med majhnimi 

podjetji pa se jih največ (40,00 %) nahaja v razredu stopnje zadolženosti od 0,96 do 

1,07.  

S Hi kvadrat statistiko (11,14) ne moremo potrditi povezanosti med stopnjo 

zadolženosti in velikostjo podjetja (tabela 7.18), saj je tveganje več kot 5-odstotno 

(αdejanski = 0,19). 

Tabela 7.18 Hi kvadrat statistika kazalnika stopnja zadolženosti 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus  11,138 8 0,194 

Število enot 74   

 

Vrednost petega kazalca (tabela 7.19) dodana vrednost na zaposlenca narašča z 

velikostjo podjetja, kar potrjuje vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta 

rangov (r = 0,53; α < 0,01; αdejanski = 1,373E-8).  

Med velikimi podjetji jih ima 62,00 % dodano vrednost na zaposlenca nad 

4.450.000 SIT, medtem ko znaša ta delež med srednjimi 36,70 %, med majhnimi 

podjetji pa le 6,70 %. Večina majhnih podjetjih (60,00 %) dosega dodano vrednost na 

zaposlenca do 3.100.000 SIT. 
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Tabela 7.19 Petletno povprečje kazalca dodana vrednost na zaposlenca 

Razredi ↓   
Velikost podjetij po ZGD-1 

Skupaj 
Velika Srednja Majhna 

Do 3.100* 
Število enot 0 5 9 14 

Delež 0,00 % 16,70 % 60,00 % 18,90 % 
Nad 3.100 do 
3.750* 

Število enot 4 8 3 15 
Delež 13,80 % 26,70 % 20,00 % 20,30 % 

Nad 3.750 do 
4.450* 

Število enot 7 6 2 15 
Delež 24,10 % 20,00 % 13,30 % 20,30 % 

Nad 4.450 do 
6.300* 

Število enot 9 6 0 15 
Delež 31,00 % 20,00 % 0,00 % 20,30 % 

Nad 6.300* 
Število enot 9 5 1 15 

Delež 31,00 % 16,70 % 6,70 % 20,30 % 

Skupaj 
Število enot 29 30 15 74 

Delež 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

* Zneski so v 1.000 SIT. 

Vrednost Pearsonove Hi kvadrat statistike (28,64) potrjuje povezanost med 

velikostjo podjetja in dodano vrednostjo na zaposlenca (tabela 7.20), saj je tveganje 

manj kot 1-odstotno (αdejanski = 0,3*10-3). 

Tabela 7.20 Hi kvadrat statistika kazalca dodana vrednost na zaposlenca 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preiskus  28,644 8 0,000 

Število enot 74   

 

Za računovodske kazalce in kazalnike finančne uspešnosti podjetij sem na podlagi 

petletnega časovnega obdobja (2001–2005) izračunal tudi pripadajoče trende.30 Pri 

njihovem proučevanju (tabela 7.21) se je izkazalo, da sta pozitivna trenda čiste 

dobičkonostnosti le med velikimi in majhnimi podjetji, kar srednjeročno gledano kaže 

na to, da bi morala srednje velika podjetja izvesti določene spremembe, v kolikor bi 

želela preprečiti nadaljnje padanje trenda. Čista dobičkonostnost kapitala se pri vseh 

skupinah podjetij zmanjšuje; najmanj oziroma praktično nič med velikimi podjetji (β = -

0,01), največ pa med majhnimi podjetji (β = -0,10). Trend finančne (ne)odvisnosti 

(lastniškosti financiranja) je najmanj ugoden za velika podjetja (β = -0,03), najbolj pa 

za majhna podjetja (β = 0,03).  

                                                 
30 Vrednost trenda je izražena v regresijskem beta (β) koeficientu, ki predstavlja naklon 

regresijske premice, v kateri kot odvisna spremenljivka nastopa kazalec oziroma kazalnik, kot 
neodvisna pa čas, izražen v letih. Negativni beta koeficient pomeni v povprečju zniževanje 
vrednosti določenega kazalca oziroma kazalnika, pozitivni pa zviševanje za omenjeno obdobje. 
Trend je tudi dober pokazatelj prihodnjega poslovanja podjetij. 
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Stopnja zadolženosti se najhitreje zmanjšuje med majhnimi podjetji (β = -0,46), 

medtem ko je pri velikih (β = -0,02) in srednjih (β = -0,01) podjetjih ta trend skorajda 

ničeln. Trend dodane vrednosti na zaposlenca je med majhnimi podjetji negativen (β = -

177,93) med srednjimi in velikimi pa pozitiven. Pri velikih podjetjih se dodana vrednost 

na zaposlenca povečuje hitreje (β = 721,07) kot pri srednjih (β = 553,77). 

Tabela 7.21 Povprečje beta koeficientov trendov kazalcev in kazalnikov uspešnosti 

Računovodski kazalci in kazalniki 

finančne uspešnosti podjetij ↓ 

Velikost podjetij po ZGD-1 
Skupaj 

Velika Srednja Majhna 

Čisti dobiček poslovnega leta (E) 7.892,52 -4.089,37 7.578,67 2.971,38 

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)  -0,01 -0,02 -0,10 -0,03 

Finančna (ne)odvisnost -0,03 -0,02 0,03 -0,01 

Stopnja zadolženosti  -0,02 -0,01 -0,46 -0,11 

Dodana vrednost na zaposlenca 721,07 553,77 -177,93 471,01 

7.2 Vrednotenje rezultatov  

7.2.1 Testiranje hipotez 

V nadaljevanju podpoglavja so s pomočjo preverjanja postavljenih hipotez 

prikazani doseženi rezultati raziskave. 

Hipoteza 1: velikost podjetja vpliva na dejavnike izbire metod spreminjanja 

podjetja. Hipotezo 1 sem preveril s pomočjo analize variance, s katero primerjamo 

povprečne vrednosti pomembnosti dimenzij posameznih dejavnikov izbire metod 

spreminjanja glede na kriterij velikosti podjetja po 55. členu ZGD-1.  

Tabela 7.22 Analiza variance dejavnikov izbire metod spreminjanja podjetij glede 

na kriterij velikosti podjetja po 55. členu ZGD-1 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 
df 

Povprečje 

kvadratov 

F-

preizkus 
α  

Mehki dejavniki 2 0,170 0,442 0,645 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 2 0,330 0,568 0,569 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 2 0,798 1,393 0,255 

Neposredni ekonomski interesi  2 1,094 1,212 0,304 

Socialnoekonomski in politični interesi 2 1,253 2,587 0,082 

Nedoseganje ciljev 2 0,035 0,038 0,963 

Vršni management 2 0,821 1,765 0,179 

Popularnost metod spreminjanja 2 0,395 0,736 0,483 

Potreben čas in sredstva 2 0,595 0,996 0,374 

 

Za uporabo te metode je treba upoštevati predpostavko enakosti varianc (priloga 6). 
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To pomeni, da Levenov F-preizkus homogenosti varianc (angl. Levene's Test for 

Equality of Variances) ne sme biti statistično značilen. V kolikor ta predpostavka ne 

velja, je treba uporabiti neparametričen Tamhanov Post Hoc test (angl. Tamhane's T2 

test). Izkazalo se je, da se povprečne vrednosti pomembnosti dimenzij dejavnikov 

statistično značilno ne razlikujejo glede na velikost podjetja (tabela 7.22).  

Z velikostjo podjetja (tabela 7.23) pomembnost dimenzije socialnoekonomski in 

politični interesi narašča (majhna 2,10; srednja 2,30; velika 2,55). Z vsebinskega vidika 

to pomeni, da imajo večja podjetja močnejše in bolje organizirane sindikate, a tudi večje 

davčne obveznosti. S političnim vplivom je država še vedno večinska lastnica kapitala v 

večjih podjetjih, v nasprotju z majhnimi in srednjimi podjetji, ki so že lastninjena. 

Zaradi majhnega vzorca lahko povezanost potrdimo le pri manj kot 10-odstotnem 

tveganju (αdejanski = 0,08), kar kaže, da je povezanost na meji statistične značilnosti. Iz 

tega izhaja, da se povprečne ocene glede na velikost podjetja bistveno ne razlikujejo.  

Tabela 7.23 Opisna statistika dimenzije dejavnikov socialnoekonomski in politični 

interesi glede na kriterij velikosti podjetja po 55. členu ZGD-1 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 
Velikost podjetja 

Število 

enot 

Aritmetična

sredina 

Socialnoekonomski in politični interesi 

Velika podjetja 29 2,552 

Srednje velika podjetja 30 2,300 

Majhna podjetja 15 2,100 

 

Na osnovi rezultatov hipoteze 1 ne moremo potrditi. V nadaljevanju sem jo preveril 

še tako, da sem z analizo variance skušal ugotoviti, ali se aritmetične sredine razlikujejo 

glede na človeški dejavnik – kriterij števila zaposlenih v podjetju (tabela 7.24). 

Tabela 7.24 Analiza variance dejavnikov izbire metod spreminjanja podjetij glede 

na kriterij števila zaposlenih v podjetju 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 
df 

Povprečje 

kvadratov 

F-

preizkus 
α  

Mehki dejavniki 2 0,064 0,166 0,848 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 2 0,739 1,297 0,280 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 2 0,564 0,973 0,383 

Neposredni ekonomski interesi  2 0,393 0,772 0,466 

Socialnoekonomski in politični interesi 2 3,467 4,149 0,020 

Nedoseganje ciljev 2 0,180 0,197 0,822 

Vršni management 2 0,796 1,710 0,188 

Popularnost metod spreminjanja 2 0,224 0,414 0,663 

Potreben čas in sredstva 2 0,524 0,906 0,409 
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Predhodno sem preveril še homogenost (enakost) varianc (priloga 6). Le 

pomembnost dimenzije dejavnikov socialnoekonomski in politični interesi se statistično 

značilno povečuje z velikostjo podjetja (F = 4,15; αdejanski = 0,02), v tem primeru s 

poudarkom na zaposlenih. Povprečna vrednost te dimenzije v podjetjih s 50–75 

zaposlenimi znaša 1,96, v podjetjih s 76–180 zaposlenimi 2,46 ter v podjetjih z več kot 

180 zaposlenimi 2,69 (tabela 7.25).  

Tudi upoštevaje ta kriterij hipoteze 1 ne moremo potrditi v celoti, lahko pa jo v 

delu, ki se nanaša na to dimenzijo. 

Tabela 7.25 Opisna statistika dimenzije dejavnikov socialnoekonomski in politični 

interesi glede na kriterij števila zaposlenih v podjetju  

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Število zaposlenih v 

podjetju 

Število 

enot 

Aritmetična 

sredina 

Socialnoekonomski in politični interesi 

50–75 26 1,962 

76–180 24 2,458 

> 180 24 2,688 

 

Rezultati testiranj hipoteze 1 so pokazali, da med dejavniki izbire metod 

spreminjanja na velikost podjetja vpliva le dimenzija socialnoekonomski in politični 

interesi, toda le po kriteriju števila zaposlenih, ne pa tudi po kriteriju 55. člena ZGD-1. 

Hipotezo 1 lahko torej potrdimo le delno. 

Hipoteza 2: velikost podjetja vpliva na število uporabljenih metod evolucijskega 

načina spreminjanja. Rezultati so pokazali (tabela 7.26), da najmanjše število podjetij 

uporablja 0–4 metode spreminjanja; teh je deset oziroma 13,50 % sodelujočih podjetij, 

od katerih eno sodi v skupino majhnih, šest v skupino srednjih in tri v skupino velikih. 

Največje število – sedemindvajset oziroma 36,50 % sodelujočih gradbenih podjetij 

uporablja 5–8 metod spreminjanja, od katerih sodi pet v skupino majhnih, dvanajst v 

skupino srednjih in deset v skupino velikih podjetij. 

Tabela 7.26 Uporaba metod spreminjanja v odvisnosti glede na velikost podjetja  

Število 

metod → 

Velikost 

podjetja ↓ 

Uporabniki  

0-4 metod 

Uporabniki  

5-8 metod 

Uporabniki 

 9-12 metod 

Uporabniki  

13-16 metod 

Uporabniki 

skupaj 

Število  %* Število  %* Število  %* Število  %* Število  %* 

Majhna 1 10,00 5 18,50 7 30,40 2 14,30 15 20,30 

Srednja 6 60,00 12 44,40 5 21,70 7 50,00 30 40,50 

Velika 3 30,00 10 37,00 11 47,80 5 35,70 29 39,20 

Skupaj 10 100,00 27 100,00 23 100,00 14 100,00 74 100,00 

Skupaj %  13,50  36,50  31,10  18,90  100,00 

* Delež sodelujočih podjetij v raziskavi. 
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Triindvajset oziroma 31,10 % sodelujočih podjetij uporablja 9–12 metod 

spreminjanja, od katerih sodi sedem podjetij v skupino majhnih, pet v skupino srednjih 

in enajst v skupino velikih podjetij. Štirinajst oziroma 18,90 % sodelujočih podjetij 

uporablja 13–16 metod spreminjanja, od katerih sodita dve v skupino majhnih, sedem v 

skupino srednjih in pet v skupino velikih. Samo eno od majhnih podjetij uporablja 0–4 

proučevane metode in le dve majhni gradbeni podjetji uporabljata 13–16 metod 

spreminjanja podjetij (slika 7.1). 

Slika 7.1 Uporaba metod spreminjanja v odvisnosti glede na velikost podjetja 
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Pregled pridobljenih podatkov po skupinah podjetij je pokazal (tabela 7.27), da od 

majhnih podjetij 6,60 % uporablja 0–4 metod spreminjanja, 33,30 % jih uporablja 5–8 

metod spreminjanja, 46,60 % jih uporablja 9–12 in 13,30 % majhnih podjetij uporablja 

13–16 metod spreminjanja.  

Od sodelujočih srednje velikih gradbenih podjetij jih 20,00 % uporablja 0–4 metode 

spreminjanja, 40,00 % jih uporablja 5–8 metod spreminjanja, 16,70 % jih uporablja 9–

12 metod spreminjanja, medtem ko 13–16 metod spreminjanja uporablja 23,3 % 

srednjih podjetij. 

Tabela 7.27 Struktura uporabljenih metod spreminjanja po skupinah podjetij 

Število 

metod → 

Velikost 

podjetja ↓ 

Uporabniki  

0-4 metod 

Uporabniki  

5-8 metod 

Uporabniki  

9-12 metod 

Uporabniki  

13-16 metod 

Uporabniki 

skupaj 

Število  %* Število  %* Število  %* Število  %* Število  %* 

Majhna 1 6,60 5 33,30 7 46,60 2 13,30 15 100,00 

Srednja 6 20,00 12 40,00 5 16,70 7 23,30 30 100,00 

Velika 3 10,30 10 34,50 11 37,90 5 17,20 29 100,00 

Skupaj 10  27  23  14  74  

* Delež uporabljenih metod spreminjanja po skupinah podjetij. 
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Velika podjetja v 10,30 % uporabljajo 0–4 metod spreminjanja, 5–8 metod 

spreminjanja jih uporablja 34,50 %, 13–16 metod spreminjanja jih uporablja 17,20 %, 

medtem ko jih največ, kar 37,90 % velikih podjetij, uporablja 9–12 metod spreminjanja 

(slika 7.2). 

Slika 7.2 Struktura uporabljenih metod spreminjanja po skupinah podjetij 
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Iz pridobljenih podatkov pri preverjanju hipoteze 2 je s pomočjo opisne statistike 

razvidno, da velika podjetja po kriteriju 55. člena ZGD-1 – razen v tretji skupini metod 

(9–12), kjer so v večini (47,80 %) – ne uporabljajo večjega števila metod spreminjanja 

podjetij, zato postavljene hipoteze ne moremo potrditi. Na podlagi vrednosti Hi kvadrat 

statistike (angl. Chi-Square Tests), ki znaša 6,06 (tabela 7.28), torej ne moremo potrditi 

povezanosti med številom uporabljenih metod in velikostjo podjetij, saj je tveganje več 

kot 5-odstotno (αdejanski = 0,42).  

Tabela 7.28 Vrednosti Hi kvadrat statistike  

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus 6,059 6 0,417 

Število enot 74   

 

Hipotezo 2 lahko potrdimo v delu (tabela 7.29), ki se nanaša na reinženiring. Med 

velikimi podjetji jih kar 58,30 % uporablja metodo reinženiringa, medtem ko delež med 

srednjimi podjetji znaša 33,30 %, med majhnimi pa le 8,30 %. Na tej podlagi lahko 

sklepamo, da uporaba te metode z velikostjo podjetij narašča. 
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Tabela 7.29 Uporaba metode reinženiringa v odvisnosti od velikosti podjetja 

Metoda  

reinženiring → 

Uporabniki    

reinženiringa 

Neuporabniki    

reinženiringa 

(Ne)uporabniki 

skupaj 

Velikost  

podjetja ↓ 
Število  %* Število  %* Število  %* 

Majhna 2 8,30 13 26,00 15 20,30 

Srednja 8 33,30 22 44,00 30 40,50 

Velika 14 58,30 15 30,00 29 39,20 

Skupaj 24 100,00 50 100,00 74 100,00 

Skupaj %  32,40  67,60  100,00 

* Delež sodelujočih podjetij v raziskavi. 

Rezultat Hi kvadrat statistike je pokazal vrednost 6,27 (tabela 7.30), kar pomeni 

relativno močno povezanost med uporabo metode reinženiringa in velikostjo podjetij, 

ob manj kot 5-odstotnem tveganju (αdejanski = 0,04). Obrazložitev za dobljene rezultate 

izhaja iz teoretičnih izhodišč. Ta narekujejo, da metoda reinženiringa ne pomeni le 

manjših sprememb. Predstavlja namreč korenito preoblikovanje obstoječega načina dela 

oziroma oblikovanje poslovnega procesa na popolnoma novih temeljih, s čimer se 

doseže znatno nižje stroške, višjo kakovost, boljši servis kupca in hitrejšo odzivnost. 

Tabela 7.30 Vrednosti Hi kvadrat statistike – reinženiring 

Hi kvadrat statistika ↓ Vrednost df α (dvostranski preizkus) 

Pearsonov Hi kvadrat preizkus   6,274 2 0,043 

Število enot 74   

 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da se med tistimi podjetji, ki uporabljajo največ metod 

spreminjanja (13 do 16), nahaja kar polovica srednje velikih podjetij. To je posledica 

dejstva, da so srednje velika podjetja bolj fleksibilna in prilagodljiva od velikih in 

pogosto togih sistemov, ki so bolj rigidni in se na daljši (proučevani) rok tudi težje 

spreminjajo. Po drugi strani imajo za razliko od manjših srednje velika podjetja na voljo 

več sredstev (finančnih, človeških, materialnih). Majhna podjetja kljub vsemu ne 

zaostajajo mnogo. To obenem zavrača bojazen, da s svojo majhnostjo morda ne bi bila 

dovolj reprezentativna za proučevani vzorec oziroma z (ne)izpolnjenimi rubrikami v 

anketi nekoristna za empirično raziskavo.  

Pri preverjanju hipoteze 2 je bilo ugotovljeno, da majhna slovenska gradbena 

podjetja uporabljajo pretežno 9–12 metod spreminjanja (46,60 %), pri srednjih podjetjih 

prevladujejo uporabniki 5–8 metod spreminjanja (40,00 %), medtem ko pri velikih 

podjetjih približno enakomerno prevladuje uporaba 9–12 (37,90 %) in 5–8 (34,50 %) 

metod spreminjanja podjetij.  
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Rezultati raziskave pri preverjanju hipoteze 2 se ujemajo z ugotovitvami raziskave 

ameriške svetovalne hiše Bain & Company, v kateri je leta 2000 sodelovalo 451 

svetovnih podjetij.  

Raziskava je pokazala, da manjša podjetja zaradi nižje kompleksnosti poslovanja in 

manjšega obsega sredstev uporabljajo manjši nabor pristopov (Rigby 2001, 11). V 

podjetjih, ki uporabljajo 0-4 metode spreminjanja, vršni management politike podjetja 

ne dokumentira. Načrtovanje in izvajanje obvladuje v glavi. Neformalni načini vodenja 

politike podjetja so možni v enostavnih in preglednih podjetjih ter enostavnih zunanjih 

okoljih (Inkpen 1995, 314–319). Povzamemo lahko, da hipoteze 2 o vplivu velikosti 

podjetja na število uporabljenih metod spreminjanja ne moremo z dovolj veliko 

gotovostjo potrditi. Vendarle pa se izkaže, da obstaja povezanost med velikostjo 

podjetja in uporabo metode reinženiringa. Delež uporabnikov te metode je namreč 

najvišji med velikimi, najnižji pa med majhnimi podjetji. 

Hipoteza 3: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na izbiro posamezne 

metode spreminjanja. 

Kljub dejstvu, da proučevane metode spreminjanja sodijo v globalni okvir 

evolucijskega načina spreminjanja, jih niti s statističnega niti z vsebinskega vidika ni 

bilo mogoče združiti v skupine.  

Pri dokazovanju hipoteze 3 sem sprva preveril Levenov F-test homogenosti 

varianc. Hipotezo sem testiral s pomočjo Studentovega t-preizkusa, ob upoštevanju 

predpostavke t. i. enakosti varianc (ang. Equal Variances assumed). V kolikor tej 

predpostavki ni zadoščeno oziroma je Levenova F statistika statistično značilna, se za 

preizkus uporabi neparametrično izvedbo t-preizkusa, ki homogenosti varianc ne 

predpostavlja (ang. Equal Variances not assumed). Zanimalo me je, ali se povprečne 

vrednosti pomembnosti posameznih oblikovanih dimenzij dejavnikov izbire metod 

spreminjanja statistično značilno razlikujejo glede na to, ali so podjetja uvedla določeno 

metodo spreminjanja ali ne. V kolikor je povprečna vrednost posameznega dejavnika 

višja pri podjetjih, ki so uvedla posamezno metodo spreminjanja, gre sklepati, da je ta 

dejavnik pomembno vplival na izbor metode.  

V primeru uvajanja metode 1 (skrajševanje pretočnih časov) so se kot 

pomembnejše izkazale naslednje dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja 

(tabela 7.31): neposredni ekonomski interesi (t = 2,14; α = 0,04), nedoseganje ciljev (t = 

2,32; α = 0,02) in vršni management (t = 2,68; α = 0,01). Za ostale dimenzije 

dejavnikov spreminjanja ne moremo z gotovostjo trditi, da so pomembneje vplivale na 

odločitev o (ne)uvedbi te metode.  

V primeru uvajanja metode 2 (strateško načrtovanje) se je kot pomembnejša 

dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja izkazala le ena (tabela 7.32), in sicer 

neposredni ekonomski interesi (t = 2,49; α = 0,02). 
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Tabela 7.31 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 1 – skrajševanje pretočnih časov 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Neposredni 
ekonomski interesi 

1,386 0,243 2,139 72 0,036 0,346 0,162 

Nedoseganje  
ciljev 

3,291 0,074 2,318 72 0,023 0,497 0,215 

Vršni  
management 

0,551 0,460 2,679 72 0,009 0,414 0,154 

 

Podobno kot pri metodi 1 (skrajševanje pretočnih časov) tudi v primeru metode 2 

za ostale dimenzije dejavnikov spreminjanja ne moremo reči, da so pomembneje 

vplivale na odločitev o (ne)uvedbi metode. 

Tabela 7.32 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 2 – strateško načrtovanje 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Neposredni 
ekonomski interesi 

1,195 0,278 2,487 72 0,015 0,472 0,190 

 

Pri uvajanju metode 3 (celovito ravnanje s kakovostjo) sta se kot pomembnejši 

izkazali dve dimenziji dejavnikov izbire metod (tabela 7.33): vršni management (t = 

2,65; α = 0,01) in potreben čas in sredstva (t = 2,03; α = 0,05).  

Tabela 7.33 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 3 – celovito ravnanje s kakovostjo 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Vršni  
management 

0,517 0,475 2,647 72 0,010 0,427 0,161 

Potreben čas in 
sredstva 

0,091 0,764 2,025 72 0,047 0,367 0,181 
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Pri uvajanju metode 7 (vertikalna integracija) so se kot pomembnejše dimenzije 

dejavnikov izbire metod spreminjanja izkazale štiri (tabela 7.34), in sicer mehki 

dejavniki (t = 2,70; α = 0,01), skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja (t = 1,99; α = 

0,05), neposredni ekonomski interesi (t = 1,95; α = 0,06) in vršni management (t = 2,96; 

α = 0,004).  

Za ostale dimenzije dejavnikov spreminjanja ne moremo z gotovostjo trditi, da so 

pomembneje vplivale na odločitev o (ne)uvedbi te metode. 

Tabela 7.34 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 7 – vertikalna integracija 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Mehki  
dejavniki 

2,251 0,138 2,694 72 0,009 0,392 0,145 

Skladnost z 
usmeritvami firme 

1,077 0,303 1,989 72 0,050 0,365 0,183 

Neposredni 
ekonomski interesi 

1,193 0,278 1,952 72 0,055 0,335 0,172 

Vršni  
management  

0,258 0,613 2,964 72 0,004 0,477 0,161 

 

Pri uvajanju metode 9 (merjenje nivoja zadovoljstva kupcev) se je kot 

pomembnejša znova izkazala zgolj ena dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja 

(tabela 7.35), in sicer socialnoekonomski in politični interesi (t = 2,24; α = 0,03). Z 

vsebinskega stališča je jasno razvidno, da proučevana dimenzija smiselno sovpada s 

potrošniškimi interesi kupcev in posledično z njihovim zadovoljstvom. Kot podobno 

doslej za ostale dimenzije dejavnikov spreminjanja ne moremo reči, da so pomembneje 

vplivale na odločitev o uvedbi te metode. 

Tabela 7.35 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 9 – merjenje nivoja zadovoljstva kupcev 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Socialnoekonomski 
in politični interesi 

3,850 0,054 2,240 72 0,028 0,511 0,228 
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Pri uvajanju metode 11 (reinženiring) sta se kot pomembnejši dimenziji dejavnikov 

izbire metod spreminjanja izkazali dve (tabela 7.36): socialnoekonomski in politični 

interesi (t = 2,11; α = 0,04) ter vršni management (t = 3,67; α = 0,00047).  

Tabela 7.36 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 11 – reinženiring 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Socialnoekonomski 
in politični interesi 

0,056 0,814 2,109 72 0,038 0,488 0,231 

Vršni  
management 

3,100 0,083 3,665 72 0,000 0,580 0,158 

 

Pri uvajanju metode 16 (sistem uravnoteženih kazalnikov) se je kot pomembnejša 

dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja ponovno izkazala le ena (tabela 7.37): 

skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja (t = 3,66; α = 0,00048).  

Tabela 7.37 Pomembnejše dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob 

uvedbi metode 16 – sistem uravnoteženih kazalnikov 

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus  
enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 
F α  t df 

α 
(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 
povprečij  

Standardna 
napaka 
razlike 

Skladnost z 
usmeritvami firme 

0,758 0,387 3,657 72 0,000 0,674 0,184 

 

Z vsebinskega vidika ta dimenzija sovpada z naravo finančnega ustroja 

računovodske metode 16. Za ostale dimenzije dejavnikov spreminjanja ne moremo 

trditi, da so pomembneje vplivale na odločitev o uvedbi te metode.  

Analiza rezultatov je pokazala, da na odločitev o izbiri preostalih devet metod 

spreminjanja nobena dimenzija preučevanih dejavnikov statistično značilno ne vpliva 

(priloga 7).  

Pri metodi 4 (snovanje vizije in poslanstva) se sicer nakazuje vpliv dimenzije vršni 

management, vendar tega ne moremo statistično potrditi, saj je tveganje preveliko (t = 

1,28; α = 0,21).  
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Podobno se pri metodi 5 (zunanje izvajanje) nakazuje vpliv dimenzije 

socialnoekonomski in politični interesi (t = 1,38; α = 0,17), pri metodi 6 (primerjalno 

presojanje) vpliv dimenzije nedoseganje ciljev (t = -1,49; α = 0,15), pri metodi 8 

(oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti) vpliv dimenzije skladnost s 

strateškimi usmeritvami podjetja (t = 1,62; α = 0,11), pri metodi 10 (strategija rasti) 

vpliv dimenzije potreben čas in sredstva (t = 1,85; α = 0,07), pri metodi 12 (optimiranje 

stroškov po aktivnostih poslovnega procesa) vpliv dimenzije skladnost s strateškimi 

usmeritvami podjetja (t = 1,45; α = 0,15), pri metodi 13 (upravljanje odnosov s 

strankami) vpliv dimenzij socialnoekonomski in politični interesi (t = 1,32; α = 0,19) ter 

potreben čas in sredstva (t = 1,42; α = 0,16) in končno pri metodi 15 (strateško 

zavezništvo) vpliv dimenzij neposredni ekonomski interesi (t = 1,36; α = 0,18) ter vršni 

management (t = 1,50; α = 0,14).  

Le pri metodi 14 (upravljanje z znanjem) se niti ne nakazuje katera od dimenzij 

proučevanih dejavnikov. Na podlagi predhodnih statističnih navedb lahko torej hipotezo 

3 delno potrdimo. 

Hipoteza 4: dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na pomanjkljivosti pri 

uvajanju spreminjanja.  

Za proučevanje vpliva dimenzij dejavnikov na pomanjkljivosti sem uporabil 

metodo multiple regresijske analize (angl. Multiple Regression Analysis).  

Tabela 7.38 Regresijski model po Enter regresijski metodi  

Model 
Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 
B* 

Standardna

napaka 
t-test α 

1 

(Konstanta) ,709 0,524 1,353 ,181 

Mehki dejavniki -,017 0,152 -0,111 ,912 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev ,162 0,129 1,255 ,214 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja ,014 0,105 0,138 ,890 

Neposredni ekonomski interesi  ,055 0,126 0,439 ,662 

Socialnoekonomski in politični interesi -,059 0,081 -0,723 ,472 

Nedoseganje ciljev ,131 0,089 1,473 ,146 

Vršni management ,157 0,147 1,068 ,290 

Popularnost metod spreminjanja ,154 0,113 1,356 ,180 

Potreben čas in sredstva ,075 0,102 0,730 ,468 

* Nestandardizirani beta koeficient. 

Analizo sem izvedel z dvema statističnima regresijskima metodama: metodo Enter 

in metodo Stepwise, ki upošteva kriterij vključitve posamezne neodvisne spremenljivke 

v regresijski model. Izračun Enter regresijske metode (tabela 7.38) je pokazal, da 

nobena izmed dimenzij dejavnikov statistično značilno ne vpliva na pomanjkljivosti pri 

uvajanju spreminjanja. 
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Pri Stepwise31 regresijski metodi (tabela 7.39) se je izkazalo, da le dve dimenziji 

dejavnikov – v nasprotju s pričakovanji – pozitivno vplivata na pomanjkljivosti ob 

uvedbi spreminjanja, in sicer nedoseganje ciljev (β = 0,23; t = 3,15; α < 0,01; αdejanski = 

0,002) in popularnost metod spreminjanja (β = 0,26; t = 2,71; α < 0,01; αdejanski = 0,01).  

Tabela 7.39 Regresijski model po Stepwise regresijski metodi 

Model 
Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 
B* 

Standardna 

napaka 
t-test α 

1 
(Konstanta) 1,960 0,281 6,975 0,000 

Nedoseganje ciljev 0,278 0,075 3,696 0,000 

2 

(Konstanta) 1,420 0,335 4,237 0,000 

Nedoseganje ciljev 0,233 0,074 3,151 0,002 

Popularnost metod spreminjanja 0,259 0,096 2,706 0,009 

* Nestandardizirani beta koeficient. 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise (tabela 7.40) pojasni 

21,70 % variabilnosti odvisne spremenljivke – v tem primeru so to pomanjkljivosti pri 

uvajanju metod evolucijskega načina spreminjanja. 

Tabela 7.40 Analiza variance pomanjkljivosti ob uvedbi spreminjanja 

Model r* R2** Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 

1 0,399 0,160 0,148 0,607 

2 0,488 0,238 0,217 0,582 

* Pearsonov koeficient korelacije. 

** Delež pojasnjene variance. 

V vsakem primeru lahko predvidevamo, da ne gre za neposredno povezavo med 

dejavniki izbire metod spreminjanja in pomanjkljivostmi ob uvedbi sprememb, temveč 

– preko posameznih metod evolucijskega spreminjanja – zgolj za njihovo posredno 

povezavo. Razlike v povprečnih vrednostih ocen pomanjkljivosti se namreč pri 

posameznih metodah evolucijskega načina spreminjanja (slika 7.3) gibljejo med 

najnižjo 2,79 (primerjalno presojanje) in najvišjo 3,08 (vertikalna integracija). Na 

osnovi navedenega izhaja, da hipoteze 4 ne moremo potrditi. 

                                                 
31 Po metodi Stepwise dobimo dva modela: v prvem (1) je vključena neodvisna 

spremenljivka nedoseganje ciljev, s katero prvi model pojasni 14,80 % variance odvisne 
spremenljivke; z drugim (2) modelom, ko vključimo tudi dimenzijo popularnost metod 
spreminjanja, pa se delež pojasnjene variance pomanjkljivosti dvigne na 21,70 %. Z vključitvijo 
druge dimenzije (popularnost metod spreminjanja) se zaradi precejšnjega doprinosa k 
pojasnjeni varianci odločimo za slednji model. Razlika med rezultati, ki jih dobimo z metodama 
Enter ali Stepwise, se pokaže predvsem zaradi tega, ker dimenzije niso med seboj neodvisne. 
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Slika 7.3 Povprečne vrednosti ocen pomanjkljivosti za vsako izmed metod 

evolucijskega načina spreminjanja podjetij 
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Hipoteza 5: naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja 

povzroča več nezaželenih posledic spreminjanja. 

S pomočjo korelacijske matrike (angl. Correlations) sem najprej preveril korelacije 

(tabela 7.41) med številom pomanjkljivosti in štirimi dimenzijami nezaželenih posledic 

spreminjanja.  

Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo relativno močne in statistično značilne 

korelacije med vsaj tremi dimenzijami. Ugotovljeno je, da pomanjkljivosti niso 

povezane le s četrto dimenzijo odpuščanje delavcev. Najmočnejša povezanost (r = 0,51; 

α < 0,01; αdejanski = 3,18E-6) obstaja med pomanjkljivostmi in drugo dimenzijo 

zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb. Na osnovi analize rezultatov lahko 

potrdimo tezo, da bolj kot se je podjetje pripravilo na uvajanje sprememb, večje 

podpore je bilo deležno med zaposlenimi.  

Hipotezo 5 sem v nadaljevanju preveril s pomočjo štirih enostavnih linearnih 

regresij. Kot neodvisno spremenljivko sem uporabil število pomanjkljivosti, kot odvisno 

pa posamezno izmed štirih dimenzij nezaželenih posledic spreminjanja. 
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Tabela 7.41 Korelacijska matrika med pomanjkljivostmi in posameznimi 

dimenzijami nezaželenih posledic spreminjanja 

Pomanjkljivosti/ 
dimenzije 
nezaželenih 
posledic ↓ → 

Korelacije 

Pomanjkljivosti 
pri uvajanju 

metod 
spreminjanja 

Znižanje 
delovne 

uspešnosti 

Zmanjšanje 
zaupanja 

zaposlenih do  
sprememb 

Otežkočeno 
poslovodenje 

Odpuščanje 
delavcev 

Pomanjkljivosti pri 
uvajanju metod 
spreminjanja  

r*  1 **0,344 **0,512 **0,495 -0,027 

α (dvost. test) – 0,003 0 0 0,819 

Znižanje delovne 
uspešnosti 

r*  **0,344 1 **0,502 **0,442 0,222 
α (dvost. test) 0,003 – 0 0 0,058 

Zmanjšanje 
zaupanja 
zaposlenih  

r*  **0,512 **0,502 1 **0,334 0,084 

α (dvost. test) 0 0 – 0,004 0,475 

Otežkočeno 
poslovodenje 

r*  **0,495 **0,442 **0,334 1 0,067 
α (dvost. test) 0 0 0,004 – 0,568 

Odpuščanje 
delavcev 

r*  -0,027 0,222 0,084 0,067 1 
α (dvost. test) 0,819 0,058 0,475 0,568 – 

* Pearsonov koeficient korelacije.  

** Korelacija je statistično značilna pri manj kot 1 % tveganju (dvostranski preizkus).  

1. Regresijska analiza: vpliv števila pomanjkljivosti na dimenzijo znižanje delovne 

uspešnosti. S številom pomanjkljivosti lahko pojasnimo 11,80 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke.  

Vpliv (tabela 7.42) se je izkazal kot pozitiven in statistično značilen (β = 0,41; t = 

3,11; α < 0,01; αdejanski = 0,003).  

Tabela 7.42 Linearna regresijska analiza vpliva števila pomanjkljivosti na prvo 

dimenzijo nezaželenih posledic znižanje delovne uspešnosti 

Model r* R2** 
Prilagojeni 

R2 
Standardna 

napaka ocene   
1 0,344 0,118 0,106 0,747   

Model  

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t-test α 
B 

Standardna
napaka 

Beta 

1 
(Konstanta) 0,847 0,404  2,098 0,039 

Pomanjkljivosti 0,413 0,133 0,344 3,107 0,003 

* Pearsonov koeficient korelacije. 

** Delež pojasnjene variance. 

Vsebina enačbe regresijske premice y = 0,85 + 0,41 * x, razvidna iz razsevnega 

grafikona (slika 7.4), pojasnjuje, da če se število pomanjkljivosti poveča za eno, se 

delovna uspešnost zniža za 0,41 enote.  
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Slika 7.4 Vpliv števila pomanjkljivosti na znižanje delovne uspešnosti 
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2. Regresijska analiza: vpliv števila pomanjkljivosti na dimenzijo zmanjšanje 

zaupanja zaposlenih do sprememb. S številom pomanjkljivosti lahko pojasnimo 

26,20 % variabilnosti odvisne spremenljivke.  

Vpliv (tabela 7.43) se je izkazal kot pozitiven in statistično značilen (β = 0,75; t = 

5,05; α < 0,01; αdejanski = 3,18E-6).  

Tabela 7.43 Linearna regresijska analiza vpliva števila pomanjkljivosti na drugo 

dimenzijo nezaželenih posledic zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb 

Model r* R2** 
Prilagojeni 

R2 
Standardna 

napaka ocene   
1 0,512 0,262 0,251 0,830   

Model  

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t-test α 
B 

Standardna
napaka 

Beta 

1 
(Konstanta) 0,280 0,449   0,624 0,534 

Pomanjkljivosti  0,747 0,148 0,512 5,052 0,000 

* Pearsonov koeficient korelacije. 

** Delež pojasnjene variance. 

Enačba regresijske premice y = 0,28 + 0,75 * x, razvidna iz razsevnega grafikona 

(slika 7.5), z vsebinskega stališča pove, da če se število pomanjkljivosti poveča za eno, 

se zaupanje zaposlenih do sprememb zmanjša za 0,75 enote. 
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Slika 7.5 Vpliv števila pomanjkljivosti na zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb 
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3. Regresijska analiza: vpliv števila pomanjkljivosti na dimenzijo otežkočeno 

poslovodenje. S številom pomanjkljivosti lahko pojasnimo 24,50 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke.  

Vpliv (tabela 7.44) se je izkazal kot pozitiven in statistično značilen (β = 0,70; t = 

4,83; α < 0,01; αdejanski = 7,4E-6).  

Tabela 7.44 Linearna regresijska analiza vpliva števila pomanjkljivosti na tretjo 

dimenzijo nezaželenih posledic otežkočeno poslovodenje 

Model r* R2** 
Prilagojeni 

R2 
Standardna 

napaka ocene   
1 0,495 0,245 0,234 0,818   

Model  

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t-test α 
B 

Standardna
napaka 

Beta 

1 
(Konstanta) 0,592 0,442   1,341 0,184 

Pomanjkljivosti  0,703 0,145 0,495 4,832 0,000 

* Pearsonov koeficient korelacije. 

** Delež pojasnjene variance. 

Vsebina enačbe regresijske premice y = 0,59 + 0,70 * x, razvidna iz razsevnega 

grafikona (slika 7.6), pove, da če se število pomanjkljivosti poveča za eno, se 

poslovodenje poslabša za 0,70 enote. 
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Slika 7.6 Vpliv števila pomanjkljivosti na otežkočeno poslovodenje 
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4. Regresijska analiza: vpliv števila pomanjkljivosti na dimenzijo odpuščanje 

delavcev. Pomanjkljivosti pri uvajanju metod spreminjanja ne vplivajo na dimenzijo 

odpuščanje delavcev, saj je delež pojasnjene variance (0,10 %) neodvisne spremenljivke 

na odvisno praktično ničen.  

Vpliv (tabela 7.45) se izkaže kot negativen in statistično neznačilen (β = -0,05; t = -

0,23; α < 0,01; αdejanski = 0,82).  

Tabela 7.45 Linearna regresijska analiza vpliva števila pomanjkljivosti na četrto 

dimenzijo nezaželenih posledic odpuščanje delavcev 

Model r* R2** 
Prilagojeni 

R2 
Standardna 

napaka ocene   
1 0,027 0,001 -0,013 1,299   

Model  

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t-test α 
B 

Standardna
napaka 

Beta 

1 
(Konstanta) 2,319 0,697   3,326 0,001 

Pomanjkljivosti  -0,053 0,230 -0,027 -0,230 0,819 

* Pearsonov koeficient korelacije. 

** Delež pojasnjene variance. 

Enačba regresijske premice y = 2,32 – 0,05 * x je razvidna iz razsevnega grafikona 

(slika 7.7).  

Na podlagi analize rezultatov je ugotovljeno, da naraščanje pomanjkljivosti najbolj 

vpliva na drugo dimenzijo nezaželenih posledic zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb. S tem lahko hipotezo 5 potrdimo, razen v delu, ki se nanaša na četrto 

dimenzijo nezaželenih posledic spreminjanja odpuščanje delavcev. 
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Slika 7.7 Vpliv števila pomanjkljivosti na odpuščanje delavcev 
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Hipoteza 6: večje upoštevanje dejavnikov pri izbiri metod spreminjanja zmanjšuje 

nezaželene posledice spreminjanja.  

Hipotezo 6 sem prav tako kot hipotezo 4 testiral s pomočjo uporabe statistične 

metode multiple regresijske analize po metodi Enter, in sicer za vsako od štirih dimenzij 

nezaželenih posledic spreminjanja posebej.  

Tabela 7.46 Vpliv števila dejavnikov izbire metod na znižanje delovne uspešnosti 

Dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja 

gradbenih podjetij ↓  
B* 

Standardna 

napaka 
t-test α 

(Konstanta) 0,648 0,675 0,960 0,341 

Mehki dejavniki -0,119 0,196 -0,608 0,546 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 0,233 0,166 1,407 0,164 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 0,038 0,135 0,284 0,778 

Neposredni ekonomski interesi  -0,061 0,162 -0,373 0,710 

Socialnoekonomski in politični interesi -0,066 0,105 -0,628 0,532 

Nedoseganje ciljev 0,081 0,115 0,705 0,483 

Vršni management -0,119 0,189 -0,630 0,531 

Popularnost metod spreminjanja 0,208 0,146 1,421 0,160 

Potreben čas in sredstva 0,273 0,131 2,080 0,042 

* Nestandardizirani beta koeficient. 

Na prvo dimenzijo nezaželenih posledic znižanje delovne uspešnosti pozitivno 

vpliva (tabela 7.46) le dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja potreben čas in 

sredstva (β = 0,27; t = 2,08; α < 0,05; αdejanski = 0,04), vpliva ostalih dimenzij 

dejavnikov pa v tem primeru ne moremo potrditi.  
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V kolikor je podjetje omejeno s časovnega in finančnega vidika razpoložljivosti 

sredstev, ta limitiranost posledično povzroči znižanje delovne uspešnosti kot ene od 

dimenzij nezaželenih posledic spreminjanja.  

Na drugo dimenzijo nezaželenih posledic zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb pozitivno vpliva (tabela 7.47) le dimenzija dejavnikov popularnost metod 

spreminjanja (β = 0,37; t = 2,08; α < 0,05; αdejanski = 0,04).  

Tabela 7.47 Vpliv števila dejavnikov izbire metod spreminjanja na zmanjšanje 

zaupanja zaposlenih do sprememb 

Dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja 

gradbenih podjetij ↓  
B* 

Standardna 

napaka 
t-test α 

(Konstanta) 0,673 0,825 0,815 0,418 

Mehki dejavniki -0,222 0,239 -0,926 0,358 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 0,141 0,203 0,697 0,488 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja -0,094 0,165 -0,569 0,571 

Neposredni ekonomski interesi  0,259 0,198 1,307 0,196 

Socialnoekonomski in politični interesi 0,122 0,128 0,959 0,341 

Nedoseganje ciljev 0,104 0,140 0,738 0,463 

Vršni management -0,072 0,231 -0,311 0,757 

Popularnost metod spreminjanja 0,370 0,178 2,075 0,042 

Potreben čas in sredstva 0,014 0,161 0,088 0,930 

* Nestandardizirani beta koeficient. 

Vsebinska interpretacija rezultatov izhaja iz teoretičnih izhodišč, da se popularnost 

določene evolucijske metode, tako v podjetju kot v celotni gospodarski panogi, 

velikokrat izkaže kot »modna muha«, katere uvedba je glede na dano situacijo v 

podjetju neprimerna. Tej privlačnosti se vršni managerji32 pogosto ne morejo upreti, kar 

posledično zmanjšuje zaupanje zaposlenih v smiselnost oziroma uspešnost sprememb. 

Na preostali dve dimenziji nezaželenih posledic otežkočeno poslovodenje in odpuščanje 

delavcev nobena od dimenzij dejavnikov izbire metod statistično značilno ne vpliva.  

Na podlagi izvedenih metod multiplih regresijskih analiz lahko torej sklepamo, da 

je relativno šibek vpliv dejavnikov na nezaželene posledice spreminjanja posledica 

dejstva, da proučevani dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo zgolj posredno – 

preko posamezne metode spreminjanja in preko pomanjkljivosti ob njihovi uvedbi – ne 

pa neposredno. Na osnovi navedenega lahko hipotezo 6 potrdimo le v primeru prvih 

dveh dimenzij nezaželenih posledic spreminjanja. 

                                                 
32 Za vršni management je torej nadvse pomembno, da pozna temeljne zakonitosti uporabe 

metod spreminjanja, kar mu omogoča ločitev uporabnih metod za svoje podjetje od modnih 
novosti, s čimer se lažje izogne uporabi neustreznih metod.  
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7.2.2 Analiza vplivov na finančno uspešnost podjetij  

V podpoglavju 7.2.2 so analizirani različni vplivi na finančno uspešnost podjetij v 

slovenski gradbeni panogi. Pri tem sem se omejil zgolj na vplive metod spreminjanja 

podjetij, vplive pomanjkljivosti ob njihovi uvedbi ter vplive dimenzij nezaželenih 

posledic spreminjanja, medtem ko proučevanje vplivov dimenzij dejavnikov z 

metodološkega vidika ne bi bilo smiselno – če ti vplivi po naključju že obstajajo, so 

lahko le posredni.  

Pri proučevanju povezanosti računovodskih kazalcev in kazalnikov iz obdobja 

2001–2005 z metodami, dejavniki, pomanjkljivostmi ter nezaželenimi posledicami 

spreminjanja se je kvantitativni kazalnik stopnja zadolženosti izkazal kot neprimeren, 

saj bi ga bilo treba obravnavati v kontekstu drugih kazalnikov, na primer čiste 

dobičkonosti kapitala (ROE). Poenostavljeno rečeno, v kolikor podjetje izkazuje visoko 

stopnjo dobičkonosnosti, si lahko privošči večjo stopnjo zadolževanja, ne da bi ogrozilo 

svoje poslovanje. Ker omenjeni kazalnik nekaj pove le o ekonomski neodvisnosti 

podjetja, sem ga iz nadaljnje raziskave izločil, ohranil pa sem trend kazalnika stopnja 

zadolženosti. Korelacijska analiza povezanosti kvantitativnih kazalcev in kazalnikov z 

dimenzijami dejavnikov izbire metod spreminjanja je pokazala, da med njimi ni močne 

povezanosti. Iz analize je razvidno, da skorajda ni povezanosti med dimenzijami 

nezaželenih posledic spreminjanja in finančno uspešnostjo podjetij (tabela 7.48).  

Tabela 7.48 Korelacijska matrika med dimenzijami nezaželenih posledic 

spreminjanja ter kazalci in kazalniki finančne uspešnosti gradbenih 

podjetij 

Kazalci, kazalniki 

in trend →  

Dimenzije  

nezaž. posledic ↓ 

Korelacije 

 

Kaz. 1 

*** 

 

Kaz. 2 

*** 

 

Kaz. 3 

*** 

 

Kaz. 5 

*** 

Trend 1 Trend 2 Trend 3 Trend 4 Trend 5 

Znižanje delovne 

uspešnosti 

r* -0,018 -0,080 0,051 0,018 0,004 -0,162 -0,004 0,149 -0,066 

α (dvo. test) 0,878 0,500 0,665 0,879 0,971 0,168 0,975 0,205 0,575 

Zmanjšanje 

zaupanja zaposl.  

r* -0,088 -0,206 -0,022 0,031 -0,032 -0,067 -0,023 0,165 -0,047 

α (dvo. test) 0,457 0,078 0,853 0,791 0,789 0,573 0,844 0,161 0,693 

Otežkočeno 

poslovodenje 

r* -0,040 -0,076 0,086 -0,111 -0,054 -0,008 0,065 0,081 -0,145 

α (dvo. test) 0,736 0,520 0,467 0,346 0,648 0,944 0,584 0,491 0,217 

Odpuščanje 

delavcev 

r* 0,107 0,084 -0,082 *0,233 0,065 0,184 -0,026 0,136 **0,328 

α (dvo. test) 0,364 0,477 0,488 0,046 0,583 0,117 0,829 0,247 0,004 

* Korelacija je statistično značilna pri manj kot 5 % tveganju (dvostranski preizkus). 

** Korelacija je statistično značilna pri manj kot 1 % tveganju (dvostranski preizkus).  

*** Povprečni računovodski kazalci in kazalniki podjetij iz obdobja 2001–2005. 

Omenim naj le povezanost dimenzije odpuščanje delavcev in trenda 5 dodana 

vrednost na zaposlenca (r = 0,33; α < 0,01; αdejanski = 0,004), kjer velja, da se z 

odpuščanjem (presežnih) delavcev trend dodane vrednosti izboljšuje. 
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Na podlagi t-preizkusa, s katerim smo preverili, ali se finančni kazalci in kazalniki 

ter njihovi trendi razlikujejo glede na uporabo izbrane metode spreminjanja, za štirinajst 

izmed šestnajstih opredeljenih metod tega ne moremo potrditi. V tem primeru gre 

namreč za evolucijske metode, katerih učinek uvedbe se kaže v dolgoročnem 

obračunskem obdobju oziroma na drugih področjih poslovanja.  

Preostali dve metodi spreminjanja sta izrazito finančne narave. To sta metoda 12 

(optimiranje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa) ter metoda 16 (sistem 

uravnoteženih kazalnikov). Za slednji se je izkazalo, da jih lahko neposredno povežemo 

s finančno uspešnostjo gradbenih podjetij. Tista podjetja (54), ki so uporabila metodo 

12, se glede finančne uspešnosti statistično značilno sicer ne razlikujejo od podjetij (20), 

ki te metode niso uporabila (tabela 7.50), vendar se jim trend ekonomskega kazalca 

finančnega ustroja dodana vrednost na zaposlenca povečuje hitreje (tabela 7.49).  

Tabela 7.49 Opisne statistike kazalcev in kazalnikov glede na uporabo metode 12 

Opisne statistike →  
Kazalci, kazalniki  
in trend ↓ 

Uporaba 
metode  

Število 
enot 

Povprečje 
Standardna 

napaka 

Standardna 
napaka 

povprečja 
Čisti dobiček 
poslovnega leta* 

Da 54 76.747,52 128.369,90 17.468,93 
Ne 20 -84.569,45 369.641,08 82.654,26 

Čista dobičkonosnost 
kapitala** 

Da 54 0,08 % 0,24 0,03 
Ne 20 0,01 % 0,28 0,06 

Finančna  
(ne)odvisnost** 

Da 54 0,31 % 0,18 0,03 
Ne 20 0,28 % 0,18 0,04 

Dodana vrednost na 
zaposlenca*  

Da 54 4.943,35 3.180,387 432,80 
Ne 20 4.359,70 2.320,74 518,93 

Trend čistega dobička 
poslovnega leta* 

Da 54 29.222,94 61.996,88 8.436,71 
Ne 20 -67.907,85 299.136,00 66.888,84 

Trend čiste 
dobičkonosnosti** 

Da 54 -0,02 % 0,19 0,03 
Ne 20 -0,06 % 0,14 0,03 

Trend finančne 
(ne)odvisnosti** 

Da 54 -0,01 % 0,10 0,01 
Ne 20 -0,03 % 0,10 0,02 

Trend stopnje 
zadolženosti 

Da 54 -0,13 0,93 0,13 
Ne 20 -0,04 0,15 0,03 

Trend dodane 
vrednosti na zaposl.* 

Da 54 639,96 1250,08 170,11 
Ne 20 14,85 698,20 156,12 

* Zneski so v 1.000 SIT. 

** Vrednosti so v odstotkih. 

Za ta podjetja lahko torej na podlagi 5-letnega trenda pričakujemo, da se jim bo 

dodana vrednost na zaposlenca vsako leto v povprečju povečala za 639.960 SIT 

(2.670,51 EUR). Nasprotno lahko za podjetja, ki metode 12 niso uporabila, 

pričakujemo, da se jim bo dodana vrednost na zaposlenca v povprečju povečala zgolj za 

14.850 SIT (61,97 EUR). Statistična razlika je očitna in jo lahko potrdimo (tabela 7.50) 

pri manj kot 5-odstotnem tveganju (t = 2,11; α < 0,05; αdejanski = 0,04).  
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Tabela 7.50 Levenov F-preizkus homogenosti varianc in t-preizkus za metodo 12 

Statistični  
testi → 
Kazalci, kazalniki   
in trend ↓ 

Predpostavka 
homogenosti 

(enakosti) 
varianc 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus 
enakosti 
povprečij  

F-test α t-test df 
α (dvostr. 
preizkus) 

Čisti dobiček 
poslovnega leta 

Da 5,571 0,021 2,807 72 0,006 
Ne     1,910 20,720 0,070 

Čista dobičkonosnost 
kapitala 

Da 0,001 0,980 1,085 72 0,282 
Ne     1,003 29,607 0,324 

Finančna  
(ne)odvisnost 

Da 0,013 0,910 0,555 72 0,581 
Ne     0,554 33,886 0,583 

Dodana vrednost na 
zaposlenca 

Da 0,750 0,389 0,749 72 0,456 
Ne     0,864 46,550 0,392 

Trend čistega dobička 
poslovnega leta 

Da 8,672 0,004 2,282 72 0,025 
Ne     1,441 19,608 0,165 

Trend čiste 
dobičkonosnosti 

Da 0,028 0,868 0,757 72 0,452 
Ne     0,891 48,936 0,377 

Trend finančne 
(ne)odvisnosti 

Da 0,103 0,749 0,932 72 0,355 
Ne     1,086 47,695 0,283 

Trend stopnje 
zadolženosti 

Da 0,716 0,400 -0,423 72 0,674 
Ne     -0,679 59,538 0,500 

Trend dodane 
vrednosti na zaposl. 

Da 0,388 0,535 2,112 72 0,038 
Ne     2,707 60,384 0,009 

 

Tabela 7.51 Opisne statistike kazalcev in kazalnikov glede na uporabo metode 16 

Opisne statistike →  
Kazalci, kazalniki  
in trend ↓ 

Uporaba 
metode  

Število 
enot 

Povprečje 
Standardna 

napaka 

Standardna 
napaka 

povprečja 
Čisti dobiček 
poslovnega leta* 

Da 20 41.193,95 84.555,25 18.907,13 
Ne 54 30.168,48 264.632,72 36.011,95 

Čista dobičkonosnost 
kapitala** 

Da 20 0,07 % 0,26 0,06 
Ne 54 0,06 % 0,25 0,03 

Finančna  
(ne)odvisnost** 

Da 20 0,29 % 0,16 0,04 
Ne 54 0,30 % 0,19 0,03 

Dodana vrednost na 
zaposlenca* 

Da 20 4.681,20 4.112,55 919,59 
Ne 54 4.824,28 2.463,87 335,29 

Trend čistega dobička 
poslovnega leta* 

Da 20 12.465,70 44.308,91 9.907,77 
Ne 54 -545,04 194.344,30 26.446,91 

Trend čiste 
dobičkonosnosti** 

Da 20 -0,05 % 0,25 0,06 
Ne 54 -0,02 % 0,15 0,02 

Trend finančne 
(ne)odvisnosti** 

Da 20 0,03 % 0,15 0,03 
Ne 54 -0,03 % 0,06 0,01 

Trend stopnje 
zadolženosti 

Da 20 -0,01 0,08 0,02 
Ne 54 -0,14 0,94 0,13 

Trend dodane 
vrednosti na zaposl.* 

Da 20 621,90 1.381,42 308,90 
Ne 54 415,13 1.072,00 145,88 

* Zneski so v 1.000 SIT. 

** Vrednosti so v odstotkih. 
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Razlika v trendih se nakazuje tudi pri prvem ekonomskem kazalcu čisti dobiček 

poslovnega leta (αdejanski = 0,07).  

Za podjetja, ki so uvedla metodo 12 (optimiranje stroškov po aktivnostih 

poslovnega procesa), lahko na podlagi 5-letnega trenda sklepamo, da se jim bo čisti 

dobiček vsako leto v povprečju povečal za 29.222.944 SIT (121.945,18 EUR), medtem 

ko naj bi se čisti dobiček pri podjetjih, ki te metode niso uporabila, v povprečju celo 

zmanjšal, in sicer za 67.907.850 SIT (283.374,44 EUR).  

Tista podjetja (20), ki so uporabila metodo 16 (Sistem uravnoteženih kazalnikov), 

se glede štirih računovodskih kazalcev in kazalnikov statistično značilno ne razlikujejo 

od podjetij (54), ki te metode niso uporabila (tabela 7.52). Statistično značilna razlika (t 

= 2,17; α < 0,05; αdejanski = 0,03) se pokaže le pri trendu tretjega kazalnika finančna 

(ne)odvisnost (lastniškost financiranja). 

Na podlagi 5-letnega trenda lahko za podjetja, ki torej so uporabila metodo 16, 

pričakujemo, da se jim bo razmerje med kapitalom in sredstvi družbe vsako leto v 

povprečju povečalo za 0,03 % v prid kapitalu, kar podjetju omogoča večjo možnost 

zadolževanja (tabela 7.51).  

Nasprotno pa lahko za ostala podjetja, ki te metode niso uporabila, predvidevamo, 

da se jim bo razmerje zmanjšalo za 0,03 %.  

Tabela 7.52 Levenov F-preizkus homogenosti varianc in t-preizkus za metodo 16 

Statistični  
testi → 
Kazalci, kazalniki  
in trend ↓ 

Predpostavka 
homogenosti 

(enakosti) 
varianc 

F-preizkus 
homogenosti 

varianc 

t-preizkus 
enakosti 
povprečij  

F-test α t-test df 
α (dvostr. 
preizkus) 

Čisti dobiček 
poslovnega leta 

Da 1,912 0,171 0,182 72 0,856 
Ne     0,271 71,163 0,787 

Čista dobičkonosnost 
kapitala 

Da 0,436 0,511 0,174 72 0,862 
Ne     0,171 32,895 0,865 

Finančna  
(ne)odvisnost 

Da 2,105 0,151 -0,323 72 0,747 
Ne     -0,347 39,367 0,730 

Dodana vrednost na 
zaposlenca 

Da 0,416 0,521 -0,183 72 0,855 
Ne     -0,146 24,234 0,885 

Trend čistega dobička 
poslovnega leta 

Da 0,697 0,407 0,295 72 0,769 
Ne     0,461 65,331 0,647 

Trend čiste 
dobičkonosnosti 

Da 2,573 0,113 -0,518 72 0,606 
Ne     -0,415 24,342 0,681 

Trend finančne 
(ne)odvisnosti 

Da 1,150 0,287 2,170 72 0,033 
Ne     1,530 21,346 0,141 

Trend stopnje 
zadolženosti 

Da 1,052 0,309 0,645 72 0,521 
Ne     1,057 54,901 0,295 

Trend dodane 
vrednosti na zaposl. 

Da 0,988 0,324 0,680 72 0,499 
Ne     0,605 27,923 0,550 

 



Interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

140 

Pri proučevanju povezanosti aritmetičnih sredin računovodskih kazalcev in 

kazalnikov iz obdobja 2001–2005 s pomanjkljivostmi pri uvajanju metod spreminjanja 

se je izkazalo, da med njimi povezanost obstaja (tabela 7.53).  

Tabela 7.53 Korelacijska matrika med pomanjkljivostmi ob uvedbi metod 

spreminjanja ter računovodskimi kazalci in kazalniki finančne 

uspešnosti podjetij 

Kazalniki in 

trendi →  

Dimenzija 

pomanjkljivosti ↓ 

Korelacije 

 

Kaz. 1 

*** 

 

Kaz. 2 

*** 

 

Kaz. 3 

*** 

 

Kaz. 5 

*** 

Trend 1 Trend 2 Trend 3 Trend 4 Trend 5 

Pomanjkljivosti 

ob uvedbi metod  

r* *-0,249 *-0,232 0,055 -0,175 *-0,257 -0,105 -0,044 **0,332 -0,149 

α (dvo. test) 0,032 0,046 0,643 0,135 0,027 0,375 0,711 0,004 0,207 

* Korelacija je statistično značilna pri manj kot 5 % tveganju (dvostranski preizkus). 

** Korelacija je statistično značilna pri manj kot 1 % tveganju (dvostranski preizkus).  

*** Povprečni računovodski kazalci in kazalniki podjetij iz obdobja 2001–2005. 

Na podlagi korelacijske analize je ugotovljeno, da se s številom pomanjkljivosti 

zmanjšujejo prvi kazalec čisti dobiček poslovnega leta (r = -0,25; α < 0,05; αdejanski = 

0,03), drugi kazalnik čista dobičkonosnost kapitala (r = -0,23; α < 0,05; αdejanski = 0,05) 

ter trend prvega kazalca čisti dobiček poslovnega leta (r = -0,26; α < 0,05; αdejanski = 

0,03). V obratni smeri pa se z naraščanjem števila pomanjkljivosti povečuje trend 

četrtega kazalnika stopnja zadolženosti (r = 0,33; α < 0,01; αdejanski = 0,004). To 

interpretiramo s tem, da je za podjetja neizogibno, da financirajo odpravo 

pomanjkljivosti, nastalih ob uvedbi posameznih metod spreminjanja, kar jih posledično 

sili v dodatno zadolževanje. 

7.3 Klju čne ugotovitve raziskave 

Metode spreminjanja so orodja za spreminjanje podjetja, kar je zahtevna in tvegana 

naloga, saj obsega obvladovanje veliko med seboj odvisnih dejavnikov. Anketirana 

podjetja so v proučevanem obdobju (1995–2005) empirične raziskave v povprečju 

uporabila 8,78 metod evolucijskega načina spreminjanja, kar predstavlja nekaj več kot 

polovico (54,90 %) vseh šestnajstih proučevanih metod v disertaciji. Rezultat se 

bistveno ne razlikuje glede na velikost podjetja, saj so velika podjetja uporabila v 

povprečju 9,21 metode, majhna 9,07 ter srednja 8,23 metode. Največkrat uporabljena 

metoda spreminjanja je strateško načrtovanje, ki jo je uporabilo kar 77,00 % vseh 

podjetij v raziskavi. Najmanjkrat uporabljeni metodi sta sistem uravnoteženih 

kazalnikov in primerjalno presojanje, ki ju je uporabilo manj kot tretjina vseh 

slovenskih gradbenih podjetij v raziskavi. Vsak pristop spreminjanja je optimalen v 

drugačnih okoliščinah in na njegov izbor vplivajo mnogi dejavniki v zunanjem in 

notranjem okolju podjetja (Currid idr. 1994, 17). 



Interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

141 

Omenjeno teoretično izhodišče je predstavljalo podlago za izvedbo analize glavnih 

komponent (faktorske analize) tridesetih dejavnikov izbire metod evolucijskega 

spreminjanja gradbenih podjetij. Pokazala je, da se dejavniki združujejo v devet 

dimenzij. Najpomembnejšo vlogo pri izbiri najustreznejše metode imajo neposredni 

ekonomski interesi (3,88), za katere velja, da njihova pomembnost narašča z velikostjo 

podjetja. Naslednja najpomembnejša je dimenzija nedoseganje ciljev (3,62) in jo vse tri 

kategorije podjetij ocenjujejo zelo podobno. Sledita dimenziji skladnost s strateškimi 

usmeritvami podjetja (3,56) ter vršni management (3,50); njuna pomembnost narašča z 

velikostjo podjetja. Dokaj pomembni sta še dimenziji potreben čas in sredstva in mehki 

dejavniki, ki sta ocenjeni nad srednjo vrednostjo 3 (srednje pomembno), medtem ko sta 

se dimenziji proučevanih dejavnikov socialnoekonomski in politični interesi (2,36) ter 

popularnost metod spreminjanja (2,71) izkazali kot manj pomembni.  

Eden izmed ciljev disertacije je bil ugotavljanje odvisnosti med pomanjkljivostmi 

pri uvajanju sprememb v podjetja in dejavniki izbire metod spreminjanja. Najpogostejša 

pomanjkljivost velikih podjetij ob uvajanju sprememb je neustrezna klima v podjetju 

med procesom uvajanja metode spreminjanja (3,55). Srednja podjetja so se najpogosteje 

srečevala s težavami, ki so posledica premajhnega posvečanja pozornosti ob uvajanju 

sprememb (3,37) ter neustrezne komunikacije med vodjo projekta uvajanja metode 

spreminjanja in vršnim managementom (3,43). Majhna podjetja so se v splošnem 

srečevala z manj pomanjkljivostmi. Vse pomanjkljivosti so med seboj močno povezane 

(pozitivno korelirajo), zato lahko govorimo le o eni – skupni dimenziji pomanjkljivosti.  

Pri zasnovi nezaželenih posledic so bili upoštevani kriteriji uspešne uvedbe metod 

spreminjanja kot tudi kritike proučevanih metod v disertaciji. Anketirana podjetja se 

niso srečevala z veliko nezaželenimi posledicami ob uvajanju novih metod 

spreminjanja. Najpogostejši nezaželeni posledici sta bili povečanje stroškov poslovanja 

(2,69) in težje poslovodenje spremenjenega procesa (2,66), vendar sta bili tudi ti dve 

ocenjeni pod srednjo vrednostjo strinjanja (3). Devet nezaželenih posledic spreminjanja 

je bilo združenih v štiri dimenzije. Raziskava je v nadaljevanju pokazala, da so se 

podjetja ob uvajanju novih metod spreminjanja srečevala predvsem z dimenzijo 

otežkočeno poslovodenje (2,68). Predvsem srednja podjetja so ga zabeležila največ 

(2,80). Tudi sicer so srednja podjetja nezaželene posledice ocenila z najvišjo povprečno 

stopnjo strinjanja (2,53), z najmanjšo (2,00) pa majhna podjetja. Dimenzija zmanjšanje 

zaupanja zaposlenih do sprememb je bila najmanj zaznana med majhnimi podjetji 

(2,07), ki se skorajda niso srečevala tudi z dimenzijo odpuščanje delavcev (1,40).  

Za potrebe drugega dela raziskave so bili zbrani podatki o petih, za gradbeno 

panogo najbolj relevantnih, računovodskih kazalcih in kazalnikih. Analiza finančne 

uspešnosti podjetij je pokazala, da jih ima za obdobje 2001–2005 nekaj več kot petina 

(21,60 %) negativni povprečni čisti dobiček, ki z velikostjo podjetja pričakovano 

narašča.  
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Povprečno negativno čisto dobičkonosnost kapitala ima skoraj četrtina (24,30 %) 

proučevanih podjetij, med katerimi prevladujejo predvsem majhna (40 %). Dobra petina 

(21,60 %) vseh podjetij je dosegla vrednost finančne (ne)odvisnosti (lastniškosti 

financiranja) do 0,12. Največji delež je znova zabeležen med majhnimi podjetji 

(33,30 %). Največji delež podjetij, ki imajo vrednost tega kazalnika nad 0,47, se nahaja 

med srednjimi podjetji (26,70 %). Petina (20,30 %) gradbenih podjetij ima stopnjo 

zadolženosti nad 1,07, z največjim deležem med majhnimi podjetji (26,70 %). Dodana 

vrednost na zaposlenca narašča z velikostjo podjetja. Skoraj tretjina (31,00 %) velikih 

podjetij dosega nad 6.300.000 tolarjev (26.289,43 EUR) dodane vrednosti na 

zaposlenega. Med majhnimi podjetji ta delež znaša 6,70 %. 

Za računovodske kazalce in kazalnike finančne uspešnosti podjetij sem na podlagi 

izbranega petletnega časovnega obdobja (2001–2005) izračunal pripadajoče trende. 

Izkazalo se je, da sta le med velikimi in majhnimi podjetji trenda čiste dobičkonostnosti 

pozitivna. Srednjeročno gledano to pomeni, da bi srednje velika podjetja morala izvesti 

določene spremembe, v kolikor bi želela preprečiti nadaljnje padanje omenjenega 

trenda. Čista dobičkonostnost kapitala se pri vseh skupinah podjetij zmanjšuje; najmanj 

oziroma praktično nič med velikimi podjetji, največ pa med majhnimi podjetji. Trend 

finančne (ne)odvisnosti (lastniškosti financiranja) je najmanj ugoden za velika, najbolj 

pa za majhna podjetja. Stopnja zadolženosti se najhitreje zmanjšuje med majhnimi 

podjetji, medtem ko je pri velikih in srednjih podjetjih ta trend skorajda ničeln. Trend 

dodane vrednosti na zaposlenca je med majhnimi podjetji negativen, med srednjimi in 

velikimi pa pozitiven. Pri velikih podjetjih se dodana vrednost na zaposlenca povečuje 

hitreje kot pri srednjih. Sledilo je vrednotenje rezultatov oziroma testiranje hipotez.  

S hipotezo 1 sem predvidel, da velikost podjetja vpliva na dejavnike izbire metod 

spreminjanja podjetja. To domnevo sem preveril z analizo variance. V prvem delu sem 

za velikost podjetja izbral kriterij obsega podjetja po 55. členu ZGD-1. Izkazalo se je, 

da velikost na nobeno od dimenzij dejavnikov ne vpliva. V tem delu je torej hipoteza 1 

v celoti zavrnjena. V drugem delu sem za velikost podjetja izbral število zaposlenih. V 

tem primeru se je izkazalo, da se skupine podjetij, razvrščene po omenjenem kriteriju, 

razlikujejo po pomembnosti dimenzije socialnoekonomski in politični interesi, saj 

pomembnost te dimenzije z velikostjo podjetja narašča. Vsebinska obrazložitev je 

enostavna: v podjetjih z večjim številom zaposlenih so namreč sindikati delavcev 

močnejši in pomembneje vplivajo na odločitve o spremembah.  

Hipoteza 2 predpostavlja, da velikost podjetja vpliva na število uporabljenih metod 

evolucijskega načina spreminjanja. Preveril sem jo s pomočjo Hi kvadrat statistike. 

Izkazalo se je, da je predpostavka napačna, saj je statistično tveganje za njeno potrditev 

preveliko. Analiza povezanosti uporabe posameznih metod z velikostjo podjetja je 

pokazala, da je delež uporabnikov metode reinženiringa najvišji med velikimi in najnižji 

med majhnimi podjetji. Na uporabo ostalih metod velikost podjetja ne vpliva. 
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V hipotezi 3 sem predpostavil, da dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo na 

izbiro posamezne metode spreminjanja. Rezultati Studentovega t-testa so podali 

naslednje ugotovitve: 

– v primeru uvajanja metode 1 (skrajševanje pretočnih časov) obstajajo razlike 

med naslednjimi dejavniki: neposredni ekonomski interesi, nedoseganje ciljev  

in vršni management; 

– v primeru uvajanja metode 2 (strateško načrtovanje) se je kot pomembnejša 

dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja izkazala le dimenzija 

neposredni ekonomski interesi; 

– pri uvajanju metode 3 (celovito ravnanje s kakovostjo) lahko izpostavimo 

dimenziji dejavnikov izbire metod spreminjanja vršni management in potreben 

čas in sredstva; 

– pri uvajanju metode 7 (vertikalna integracija) so se kot pomembnejše dimenzije 

dejavnikov izbire metod spreminjanja izkazale štiri, in sicer mehki dejavniki, 

skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja, neposredni ekonomski interesi in 

vršni management; 

– za uvajanje metode 9 (merjenje nivoja zadovoljstva kupcev) je bila 

najpomembnejša dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja 

socialnoekonomski in politični interesi – z vsebinskega stališča je jasno 

razvidno, da proučevana dimenzija smiselno sovpada s potrošniškimi interesi 

kupcev in posledično z njihovim zadovoljstvom; 

– pri uvajanju metode 11 (reinženiring) sta se kot pomembnejši dimenziji 

dejavnikov izbire metod spreminjanja izkazali socialnoekonomski in politični 

interesi ter vršni management; 

– pri uvajanju metode 16 (sistem uravnoteženih kazalnikov) se je kot 

pomembnejša dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja ponovno 

izkazala le ena, in sicer dimenzija dejavnikov skladnost s strateškimi 

usmeritvami podjetja.  

Za sedem metod spreminjanja lahko potrdimo pomembnost dejavnikov izbire, za 

ostalih devet pa ne. To pomeni, da hipotezo 3 lahko le delno potrdimo.  

Hipoteza 4 je temeljila na predpostavki, da dejavniki izbire metod spreminjanja 

vplivajo na pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja. Hipotezo sem testiral s pomočjo 

statistične metode multiple linearne regresijske analize. Rezultati po metodi Enter so 

pokazali, da nobena dimenzija dejavnikov statistično značilno ne vpliva na 

pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja. V naslednjem koraku sem zaradi medsebojne 

povezanosti dejavnikov uporabil metodo Stepwise, ki upošteva kriterij vključitve 

posamezne neodvisne spremenljivke.  
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V nasprotju s pričakovanji se je izkazalo, da le dve dimenziji dejavnikov izbire 

metod spreminjanja pozitivno vplivata na pomanjkljivosti ob uvedbi spreminjanja. To 

sta nedoseganje ciljev in popularnost metod spreminjanja. Predvidevam, da ne gre za 

neposredno povezavo med dejavniki izbire metod spreminjanja in pomanjkljivostmi ob 

uvedbi sprememb, temveč, preko posameznih metod evolucijskega spreminjanja, zgolj 

za njihovo posredno povezavo. Hipoteze 4 zato ne moremo potrditi. 

S hipotezo 5 sem predvidel, da naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju 

spreminjanja podjetja povzroča več nezaželenih posledic spreminjanja. Na podlagi 

enostavne linearne regresijske analize sem ugotovil, da naraščanje pomanjkljivosti 

najbolj vpliva na drugo dimenzijo zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb. S tem 

lahko hipotezo potrdimo, razen v delu, ki se nanaša na četrto dimenzijo nezaželenih 

posledic spreminjanja odpuščanje delavcev. 

Hipoteza 6 govori o tem, da večje upoštevanje dejavnikov pri izbiri metod 

spreminjanja zmanjšuje nezaželene posledice spreminjanja. Njeno vsebino sem znova 

preveril s pomočjo metode multiple linearne regresije, ki je pokazala naslednje:  

– na dimenzijo nezaželenih posledic znižanje delovne uspešnosti pozitivno vpliva 

le dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja potreben čas in sredstva; 

– na dimenzijo nezaželenih posledic zmanjšanje zaupanja zaposlenih do 

sprememb pozitivno vpliva le dimenzija dejavnikov popularnost metod 

spreminjanja; 

– vpliva dejavnikov na dimenziji nezaželenih posledic otežkočeno poslovodenje 

in odpuščanje delavcev ne moremo potrditi. 

Statistična metoda regresijske analize po metodi Enter je pokazala na relativno 

šibek vpliv dejavnikov na nezaželene posledice spreminjanja. Iz tega izhaja, da 

proučevani dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo zgolj posredno, preko 

posamezne metode spreminjanja in preko pomanjkljivosti ob njihovi uvedbi, ne pa 

neposredno. Na osnovi navedenega lahko hipotezo 6 potrdimo le v primeru prvih dveh 

dimenzij nezaželenih posledic spreminjanja. 

7.4 Model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja   

Znanstveni prispevek doktorske disertacije predstavlja originalen model izbire 

metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij, ki medsebojno povezuje 

dejavnike izbire metod spreminjanja, pomanjkljivosti pri njihovem uvajanju ter 

nezaželene posledice spreminjanja.  

Doktorska disertacija na nov in originalen način obravnava kompleksno področje 

proučevanja vpliva dejavnikov izbire metod spreminjanja, ki jih vršni management 

lahko uporablja pri evolucijskem načinu spreminjanja podjetij v gradbeni panogi.  
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Na osnovi opredeljenih hipotez sem preliminarno oblikoval t. i. hipotetični model 

izbire metod evolucijskega spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi (slika 

7.8).  

Slika 7.8 Hipotetični model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 

organizacij, oblikovan pred empirično raziskavo 
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** Majhna, srednja in velika podjetja slovenske gradbene panoge. 
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Na osnovi preverjanja hipotez so rezultati empirične raziskave podali naslednje 

vsebinske smernice za transformacijo hipotetičnega modela:  

1. Velikost podjetja po kriteriju 55. člena ZGD-1 na nobeno od dimenzij 

dejavnikov ne vpliva (H1). V primeru kriterija števila zaposlenih pa se skupine 

podjetij razlikujejo po pomembnosti dimenzije socialnoekonomski in politični 

interesi, saj pomembnost te dimenzije z velikostjo podjetja narašča. 

2. Analiza povezanosti uporabe metod z velikostjo podjetja je pokazala, da je 

delež uporabnikov reinženiringa najvišji med velikimi in najnižji med 

majhnimi podjetji (H2). Velikost podjetja na uporabo ostalih metod ne vpliva. 

3. Za sedem metod spreminjanja (m1, m2, m3, m7, m9, m11, m16)
33 lahko potrdimo 

pomembnost dejavnikov izbire, za ostalih devet (m4, m5, m6, m8, m10, m12, m13, 

m14, m15)
34 pa ne. To pomeni, da dejavniki izbire metod spreminjanja le delno 

vplivajo na izbiro posamezne metode spreminjanja (H3). 

4. V skladu z regresijsko analizo po metodi Enter nobena dimenzija dejavnikov 

statistično značilno ne vpliva na pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja, po 

metodi Stepwise pa dve (H4). 

5. Naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja povzroča več 

nezaželenih posledic (H5), zlasti pri drugi dimenziji zmanjšanje zaupanja 

zaposlenih do sprememb. Vpliva ni moč potrditi le v delu, ki se nanaša na 

četrto dimenzijo nezaželenih posledic spreminjanja odpuščanje delavcev. 

6. Vpliv dejavnikov na nezaželene posledice je relativno šibek (H6). Proučevani 

dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo posredno35, preko posamezne 

metode spreminjanja in pomanjkljivosti ob njihovi uvedbi, ne neposredno. 

Na osnovi preveritve postavljenih hipotez sem v nadaljevanju oblikoval t. i. 

izkustveni model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski 

gradbeni panogi (slika 7.9). Ta model generira potrebo po optimalni faznosti procesa 

spreminjanja.  

                                                 
33 Metode spreminjanja, za katere lahko potrdimo pomembnost dejavnikov izbire, so: m1 – 

skrajševanje pretočnih časov, m2 – strateško načrtovanje, m3 – celovito ravnanje s kakovostjo, 
m7 – vertikalna integracija, m9 – merjenje nivoja zadovoljstva kupcev, m11 – reinženiring in m16 
– sistem uravnoteženih kazalnikov. 

34 Metode spreminjanja, za katere ne moremo potrditi pomembnosti dejavnikov izbire, so: 
m4 – snovanje vizije in poslanstva, m5 – zunanje izvajanje, m6 – primerjalno presojanje, m8 – 
oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti, m10 – strategija rasti, m12 – optimiranje 
stroškov po aktivnostih poslovnega procesa, m13 – upravljanje odnosov s strankami, m14 – 
upravljanje z znanjem in m15 – strateško zavezništvo. 

35 Na dimenzijo nezaželenih posledic dnp1 – znižanje delovne uspešnosti pozitivno vpliva le 
dimenzija dejavnikov izbire metod spreminjanja dd9 – potreben čas in sredstva, na dimenzijo 
nezaželenih posledic dnp2 – zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb pa le dimenzija 
dejavnikov dd8 – popularnost metod spreminjanja. 
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Slika 7.9 Izkustveni model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 

organizacij, preverjen in dopolnjen po izsledkih empirične raziskave 
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Na kratko lahko povzamem, da je treba za uspešno uporabo metod spreminjanja 

zagotoviti polno razumevanje namena metode, postaviti realne cilje, upoštevati 

razpoložljiva finančna, človeška in materialna sredstva, izvesti metodo v primerno 

kratkem roku, zagotoviti podporo vršnega managementa, prenoviti celoten proces in ne 

le posameznih faz, usposobiti in socializirati uporabnike z novo tehnologijo ter uporabiti 

za podjetje primeren način uvajanja (slika 7.10). 

Slika 7.10 Grafični prikaz (faznosti) cikla evolucijskega načina spreminjanja 

podjetij v slovenski gradbeni panogi 
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– Cilj 2: med pomanjkljivostmi pri uvajanju sprememb v podjetja in dejavniki 

izbire metod spreminjanja obstaja posredna odvisnost (H4); 

– Cilj 3: naraščanje pomanjkljivosti pri uvajanju metod spreminjanja podjetja 

relativno močno vpliva na obseg nezaželenih posledic spreminjanja (H5); 

– Cilj 4: večje upoštevanje dejavnikov pri izbiri metod spreminjanja posredno 

zmanjšuje obseg pojava nezaželenih posledic spreminjanja (H6). 

Vršnemu managementu je treba zagotoviti informacije, ki jih potrebuje za 

optimalen izbor in uspešno uvedbo metod spreminjanja v podjetju. S praktičnega 

vidika originalnost modela izbire metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij 

slovenskemu vršnemu managementu omogoča: 

– razumevanje razsežnosti in kompleksnosti evolucijskega načina spreminjanja 

podjetja ter možnih tveganj, ki se ob tem pojavljajo; 

– spoznavanje širokega nabora dejavnikov, ki vplivajo na izbor metod 

evolucijskega načina spreminjanja in njihovo boljše razumevanje; 

– med množico na trgu prisotnih metod spreminjanja izbor najbolj ustrezne 

metode glede na okoliščine; 

– razumevanje pomena finančnih, človeških in materialnih sredstev podjetja za 

uspeh sprememb ter doseganje trajnejše konkurenčne prednosti;  

– oblikovanje koncepta za izboljšanje dolgoročne poslovne uspešnosti podjetij v 

gradbeni panogi.  
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Vse hitrejše spremembe v zunanjem okolju od podjetja zahtevajo vedno nove 

načine odzivanja na te izzive. Vršni management uvaja spremembe v podjetju zaradi 

doseganja ciljev podjetja v spremenjenem zunanjem okolju, predvsem z namenom 

povečevanja učinkovitosti njegovega delovanja. Spreminjanje podjetja lahko izhaja iz 

spontanega snovanja ukrepov na podlagi kreativnosti posameznega vršnega managerja, 

ali pa gre za zavestno načrtovan formaliziran proces, ki temelji na dokumentiranih 

pravilih, postopkih in procesih. Imenujemo ga tudi metoda spreminjanja.  

Svetovna znanstvena literatura navaja 65 poznanih metod spreminjanja, ki jih vršni 

management lahko uporabi za spreminjanje podjetja. V zadnjih štiridesetih letih je 

vsako leto nastala vsaj ena nova metoda spreminjanja. Vršni management v zahodnem 

gospodarstvu je v letu 2000 pri poslovodenju podjetij sočasno uporabljal v povprečju 10 

različnih metod spreminjanja. Empirična raziskava v sklopu doktorske disertacije je 

pokazala, da so anketirana slovenska gradbena podjetja v proučevanem desetletnem 

časovnem obdobju (1995–2005) v povprečju uporabila 8,78 metod evolucijskega načina 

spreminjanja. Se pravi nekaj več kot polovico (54,90 %) vseh šestnajst proučevanih 

metod. 

Metode spreminjanja predstavljajo orodja za spreminjanje podjetja, kar je zahtevna 

in tvegana naloga, saj obsega obvladovanje več med seboj odvisnih dejavnikov. Pri 

spreminjanju moramo podjetje obravnavati kot interesno tvorbo raznovrstnih 

udeležencev. Interesi morajo biti med seboj usklajeni in podrejeni ciljem podjetja. 

Spreminjanje zahteva predhodno diagnozo notranjega in zunanjega okolja, za kar lahko 

uporabimo različne modele. Začeti je treba s tistimi spremembami, ki zadevajo podjetje 

kot celoto, v nadaljevanju pa upoštevati tudi vplive sprememb na posamezne dele 

podjetja. Načrtovane spremembe morajo biti vseobsežne in strateške. Površno 

prestrukturirana podjetja lahko kmalu ponovno zaidejo v težave. Ugotavljanje 

uspešnosti načrtovanih sprememb in upravljanje sprememb zahteva postavitev ustreznih 

meril in standardov uspešnosti. 

Metode spreminjanja podjetij v večini primerov obljubljajo več od dejanskega 

učinka njihove uporabe. Pravilen izbor in implementacija metode spreminjanja 

omogočata izboljšanje lastnosti in boljšo poslovno uspešnost podjetja, medtem ko 

napačen izbor lahko povzroči prekomerno porabo sredstev, zmanjšanje uspešnosti 

poslovanja in v skrajnem primeru tudi propad podjetja. Maloštevilna znanstvena 

literatura s področja managementa spreminjanja organizacij navaja, da je izbor in 

uporaba metod spreminjanja izredno kompleksna in zapletena naloga. Odvisna je od 

številnih dejavnikov notranjega in zunanjega okolja. Ob pomanjkanju podatkov, ki bi 

vršnemu managementu omogočili zanesljiv izbor, predstavlja nekritični izbor metod 

spreminjanja veliko tveganje. 
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Intenziviranje sprememb v zunanjem okolju, pritiski lastnikov po doseganju 

kratkoročnih finančnih rezultatov in stabilni rasti podjetja, poplava in popularizacija 

številnih metod spreminjanja ter tveganost napačnih odločitev povzročajo, da vršni 

management pri spreminjanju podjetja vedno pogosteje sega po metodah, ki obljubljajo 

hitre in enostavne rešitve. Nagle in korenite spremembe v gospodarskem okolju po letu 

1991 so povzročile, da je poslovanje slovenskih gradbenih podjetij postalo bolj 

negotovo in tvegano kot pri podjetjih na zahodu. Preobremenjenost vršnega 

managementa z obilico informacij povzroča, da ni vedno seznanjen z najnovejšimi 

spoznanji iz teorije managementa. Ker nove metode spreminjanja praviloma nastajajo v 

drugačnih okoliščinah in pogojih, je izbor optimalne metode za slovenska gradbena 

podjetja toliko bolj tvegan. 

Za enakovredno soočanje s tujimi konkurenti mora slovenski vršni management 

med ostalim ohraniti stik tudi s spoznanji iz teorije managementa. Zaradi drugačnega 

okolja, v katerem poslujejo slovenska podjetja, vršni management ne more le slepo 

posnemati metod spreminjanja, nastalih v tujih okoljih. Njihov izbor in uvajanje morata 

biti podvržena tehtni in temeljiti presoji. Optimalen izbor metode spreminjanja zahteva 

dobro poznavanje ključnih lastnosti posamezne metode, značilnosti notranjega in 

zunanjega okolja, vplivov metode na notranje okolje podjetja ter skladnosti metode s 

cilji podjetja in obstoječimi metodami spreminjanja. Pri uvajanju sprememb je treba 

metode kreativno prilagoditi okoliščinam in specifičnim potrebam podjetja. Zgolj z 

optimizacijo obstoječih procesov (inkrementalne spremembe) in posnemanjem 

najboljših praks tujih konkurentov slovenska gradbena podjetja ne bodo nikoli 

konkurenčna tujemu trgu. Bistveno konkurenčno prednost prinaša usmeritev v razvoj 

edinstvenih sposobnosti podjetja s pomočjo sproščanja inovacijskega potenciala. S tem 

namenom mora vršni management pri svojem poslovodenju poiskati ustrezno razmerje 

med izboljšanjem operativne učinkovitosti in strateškim pozicioniranjem. 

Podjetja v slovenski gradbeni panogi uporabljajo metode spreminjanja 

pomanjkljivo in necelovito. Najslabše izraženi sta fazi: analiziranje notranjega in 

zunanjega okolja ter spremljanje učinkov in korekcijskega ukrepanja. Pomanjkljiva 

uporaba faze analiziranja okolja zmanjšuje možnosti izbora okoliščinam optimalne 

metode spreminjanja. Pomanjkljiva faza spremljanja učinkov in korekcijskega 

ukrepanja zmanjšuje možnosti pravilne in celovite implementacije posamezne metode, 

kar dejansko vpliva na znižanje rezultatov njihove uporabe. Za učinkovitejšo uporabo 

metod bo treba v slovenskih gradbenih podjetjih večjo pozornost nameniti izbiranju 

okoliščinam primernih metod spreminjanja, spremljanju učinkov uporabe metode in 

korekcijskem ukrepanju. Vsak pristop k spreminjanju je optimalen v drugačnih 

okoliščinah in na njegov izbor vplivajo mnogi dejavniki v zunanjem in notranjem okolju 

podjetja.  
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Testiranje hipotez je pokazalo, da velikost podjetja ne vpliva na nobeno od 

dimenzij dejavnikov izbire metod spreminjanja. Podrobnejša analiza povezanosti 

uporabe posameznih metod z velikostjo podjetja je pokazala, da je delež uporabnikov 

metode reinženiringa najvišji med velikimi in najnižji med majhnimi podjetji. Za sedem 

evolucijskih metod spreminjanja so rezultati raziskave potrdili pomembnost dejavnikov 

izbire, za ostalih devet pa ne. Izsledki empirične raziskave so v nasprotju s pričakovanji 

pokazali, da le dve dimenziji dejavnikov izbire metod spreminjanja pozitivno vplivata 

na pomanjkljivosti ob uvedbi spreminjanja. To kaže, da med dejavniki izbire metod 

spreminjanja in pomanjkljivostmi ob uvedbi sprememb ni neposredne, temveč, preko 

posameznih metod evolucijskega spreminjanja, zgolj posredna povezava. Naraščanje 

pomanjkljivosti pri uvajanju spreminjanja podjetja povzroča več nezaželenih posledic. 

Največji vpliv beleži druga dimenzija zmanjšanje zaupanja zaposlenih do sprememb. 

Vpliva ni moč potrditi le v delu, ki se nanaša na četrto dimenzijo nezaželenih posledic 

spreminjanja odpuščanje delavcev. Raziskava je pokazala relativno šibek vpliv 

dejavnikov na nezaželene posledice spreminjanja, kar kaže na to, da proučevani 

dejavniki izbire metod spreminjanja vplivajo zgolj posredno, preko posamezne metode 

spreminjanja in preko pomanjkljivosti ob njihovi uvedbi, ne pa neposredno. 

Rezultati empirične raziskave doktorske disertacije, proučitev teoretičnih modelov 

za izbiranje metod spreminjanja in celovit prikaz značilnosti dejavnikov izbire metod 

spreminjanja podjetij slovenskemu vršnemu managementu zagotavljajo bistveno lažjo 

identifikacijo potencialno uporabnih metod spreminjanja. Podajajo možnost izbora 

optimalne metode, kreativno prilagoditev metode glede na specifičnost okolja ter 

uspešnejšo uvedbo in integracijo metode spreminjanja z obstoječimi metodami v 

podjetju. S tem želim slovenskim gradbenim podjetjem omogočiti optimalen izbor in 

uvajanje metod spreminjanja, za doseganje čim večje poslovne uspešnosti.  

Metode spreminjanja podjetij, ki se v Sloveniji pojavljajo z zakasnitvijo, so prisotne 

tudi na gradbenem trgu. Učenje na tujih napakah in poznavanje zakonitosti uporabe 

metod spreminjanja iz empirične raziskave v doktorski disertaciji predstavljata 

edinstveno priložnost, da se slovenski vršni management izogne napakam iz tujine. Z 

učinkovitejšo uporabo metod spreminjanja se lahko izboljša konkurenčna sposobnost 

slovenskih gradbenih podjetij.  

Z raziskavo sem ovrgel določene splošno znane teze, ki veljajo v slovenskem  

ekonomskem oziroma gospodarskem prostoru. S tem sem dokazal, da posplošena 

prepričanja v specifični in občutljivi panogi, kot je gradbena, ne veljajo. Iz tega sledi, da 

so nadaljnje empirične raziskave, o vplivu dejavnikov izbire metod spreminjanja na 

uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij, nujne tudi v ostalih panogah 

slovenskega gospodarstva. 
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POLSTRUKTURIRANI INTERVJUJI  

Intervju z Ireno Kos, spec. manag., rojeno dne 25. 3. 1962 v Ljubljani, pomočnico 

glavnega direktorja za področje marketinga v KPL d. d., družbi za gradnjo in 

vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring, po kriteriju 55. člena Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1) veliki družbi.  

1. Katero izmed metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij ste uporabili v 

obdobju 1995 – 2005 v Vašem podjetju? 

V letih 1995 – 2005 smo v naši delniški družbi uporabljali kar nekaj metod 

spreminjanja podjetij, v prvi vrsti opredelitev vizije, strategije in poslanstva, kjer smo v 

sodelovanju z dr. Boštjanom Ložarjem opredelili vizijo podjetja in njegovo poslanstvo. 

V nadaljevanju smo skupaj z dr. Branetom Grubarjem poskušali nekaj narediti na 

sistemu uravnoteženih kazalnikov, to je na Balance Scorecardu, vendar smo idejo po 

dveh ali treh seansah opustili, ker smo ugotovili, da za to metodo naše podjetje še ni 

dovolj zrelo. To je bil dovolj velik razlog, da smo se bolj naslonili na vizijo, strategijo in 

poslanstvo. Če najprej na kratko opišem poslanstvo našega podjetja, je to zagotoviti 

urejene ceste in zelene površine ter hkrati omogočiti kupcem celovito storitev na 

področju urejanja zemljišč. Strategijo podjetja predstavljajo celovite kompleksne 

storitve, zanesljivost in kakovost opravljenih storitev, pomembna pa je tudi usmerjenost 

na Ljubljano in okolico. In še naša vizija, katere glavni cilj je postati vodilna družba na 

področju nizkih gradenj ter komunalne infrastrukture v Ljubljani in njeni širši okolici. 

Opredelili smo osnovne vrednote naše družbe, med katerimi naj bi bile predvsem 

kakovost in visoka strokovnost, usmerjenost k stalnim izboljšavam in spremembam, 

moto nikoli biti zadovoljen, zanesljivost, prijazno delovno okolje, nenazadnje pa tudi 

socialna varnost zaposlenih. Ker smo našim kupcem želeli ponuditi celovito ponudbo, 

smo se odločili še za metodo Outsorcing, predvsem na področju projektiranja, 

montažnih vodovodnih, kanalizacijskih in plinovodnih del. 

Z željo po celovitem ravnanju s kakovostjo smo večja dela poskušali izpeljati s 

pomočjo projektnega vodenja. V tem primeru so vse poslovne funkcije podjetja 

podrejene vodji projekta oziroma projektnemu managerju, ki ima celoten vpogled in 

kontrolo nad inputi, outputi, proizvodnjo, zagotavljanjem kakovosti in, kar moram 

posebej izpostaviti, zadovoljstvom kupcev. Tega ocenjujemo s pomočjo anketnih listov, s 

številom reklamacij ter s pohvalami in zahvalami, v kolikor smo pogodbena dela 

uspešno izvedli. Izredno nas veseli, da se kupci zaradi dobre kakovosti naših storitev 

vedno znova vračajo nazaj. Naše podjetje je pridobilo tri standarde iz družine ISO. 

Mislim, da smo praktično edino podjetje v gradbeni panogi, ki je pridobilo vse ključne 

certifikate, in sicer certifikat za kakovost ISO 9002, t. i. okoljski certifikat ISO 14000 in 

OHSAS, ki se opredeljuje do zdravja zaposlenih.  



 

 

V obdobju zadnjih treh let smo se ukvarjali tudi z recipročnimi posli oziroma 

vertikalno integracijo. Ob tem naj omenim, da je za vpeljavo takšne metode potreben 

relativno zadovoljiv ugled podjetja, ki izhaja iz zadovoljstva poslovnih strank, stopnje 

stalnosti kupcev ter seveda ustreznosti dobaviteljev. V naši družbi imamo dobavitelje 

rangirane po treh skupinah, A, B in C, ki jih kontroliramo na letni ravni. Na ta način 

skrbimo za nemoteno poslovanje z dobavitelji iz skupin A in B, posebno pozornost pa 

namenjamo dobaviteljem iz bolj tvegane skupine C. Z dobavitelji iz te skupine se 

moramo dogovoriti, ali sodelovanje in pogoje izboljšati ali poiskati dobavitelje drugje. 

Vsekakor je iskanje določenih sinergičnih učinkov dobrodošlo za obe strani. 

2. Kateri dejavniki (in v kolikšni meri) so vplivali na izbiro metod(e) spreminjanja 

v Vašem podjetju?  

Na izbiro metode spreminjanja v našem podjetju je vplivalo kar nekaj dejavnikov. 

Če jih po vrsti naštejem, so to močne spremembe v okolju, potreben čas za prilagajanje 

spremembam, podjetniška kultura, slabi poslovni rezultati in s tem realno zniževanje 

ciljev podjetja. S slabimi poslovnimi rezultati je bilo v podjetju posledično na voljo 

manj finančnih sredstev za nakup modernejše tehnologije, tako da so nekatera 

poslovno-funkcijska področja kar precej zaostala za podjetji, ki delujejo v naši panogi. 

S tem se je spremenilo tudi razmerje moči med funkcijskimi enotami. Ob uvajanju metod 

je bilo opaziti določeno neskladje s cilji podjetja. Na žalost je zaradi odporov do 

sprememb naše vrste zapustilo kar nekaj strokovnjakov s področja gradbeništva in 

vrtnarstva. Na nepravilno izbiro metode je včasih močno vplivalo relativno 

pomanjkanje nekih predhodnih izkušenj in tovrstnih znanj ožjega vodstva, ki se je pri 

tem opiralo izključno na razširjenost metode pri naših konkurentih v gradbeništvu.  

Velik poudarek smo namenili tudi izobraževanju zaposlenih oziroma pridobivanju 

formalnega in neformalnega znanja. Sama osebno sem vse svoje sile in napore usmerila 

v to, da sem svoje podrejene, pa tudi ostale sodelavce, motivirala za pridobitev novih 

formalnih in neformalnih znanj.  

Med drugim smo ugotovili, da za uvajanje sprememb zaposleni, vključno s 

sindikati, nimajo interesa, celo upirajo se jim. Vodstvo družbe je silno poudarjalo 

pričakovane koristi, ki bi jih spremembe lahko prinesle. Čeprav je obstajala nevarnost, 

da bi spremembe povzročile določeno neskladje z vizijo in strategijo podjetja, jih je 

vodstvo znova in znova ponavljalo, da bi to zaposlenim prišlo v ušesa in jih motiviralo.  

Za nas je najpomembneje prisluhniti željam kupcev, saj smo z dobavitelji praktično 

na isti valovni dolžini. V zvezi z lastniško strukturo bi za konec še dodala, da je podjetje 

KPL d. d., Ljubljana od leta 2006 v večinski lasti Cestnega podjetja Ljubljana, d. d., 

tako da moramo sedaj upoštevati tudi interese večinskega lastnika. Ker se smatramo za 

družbeno odgovorno podjetje, pri ustvarjanju dodane vrednosti upoštevamo tudi širše 

družbeno okolje.  



Priloga 1 

 

3. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo različne 

pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? 

Menim, da se pomanjkljivosti pri uvajanju metod spreminjanja podjetij pojavljajo 

predvsem v začetni fazi, to je fazi načrtovanja. Glavni razlog, da metode niso v celoti 

polno zaživele oziroma postale sestavni del kulture podjetja, je po moje v tem, da v fazi 

načrtovanja niso bile prikazane v pravi luči. Metode Balance Scorecard na primer 

nismo izvedli, ker smo ugotovili, da še nismo dovolj usposobljeni in razviti, da bi se 

napotili po tej poti, pa še z njenimi glavnimi značilnostmi nismo bili dovolj dobro 

seznanjeni. Tudi določitev vizije, poslanstva, in strategije kot ene izmed metod 

spreminjanja smo v podjetju sicer izpeljali do konca, vendar smo nato predale zaprli in 

se s tem nismo več ukvarjali, predvsem ne vodstvo. Kljub velikim pričakovanjem metoda 

ni zaživela in ni postala sestavni del kulture družbe KPL d. d. Edino, kar na nek način 

živi pri nas, so pridobljeni standardi iz družine ISO, verjetno zaradi stalnih notranjih in 

zunanjih presoj, ki so jih standardi deležni zaradi svojih strogih ukrepov. 

Prepričana sem, da bi bilo pred uvajanjem posamezne metode v podjetju potrebno 

nameniti večji poudarek predstavljanju njenih teoretičnih prednosti, ki jih lahko 

posamezna metoda prinese. Tako pa so nekatere metode velikokrat le muhe 

enodnevnice. Predvsem v času odprte gradbene sezone se zaposlenim ne ljubi 

premišljevati še o čem drugem, razen o gradbiščni problematiki, komerciali, nabavi in 

vseh ostalih funkcijah iz naslova poslovanja družbe.  

Po mojem bi morali pred vsakim uvajanjem nove metode dejanski preveriti, kaj je v 

nam znanih ali podobnih podjetjih prinesla dobrega. Tako je družba KPL d. d. 

velikokrat nastopala ko pionir na področju uvajanja novosti, potem pa je sapa hitro 

pošla. Če ne zaradi drugega, pa zaradi slabe klime in nepoznavanja poslovnega 

procesa, ki smo ga hoteli izboljšati.  

Zavedati se moramo oziroma dejstvo je, da kader v naši družbi menedžerskega 

znanja nima na pretek, saj je pretežno tehnične stroke. To velja tako za najožje vodstvo 

kot za ostale zaposlene. Zaradi slabe komunikacije je večkrat prišlo do kratkih stikov na 

relaciji direktor – projektni vodja. Na žalost pa tudi za uvajanje metod spreminjanja 

podjetja finančna sredstva niso zadovoljiva. 

4. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij se lahko pojavijo tudi določene 

negativne posledice. Katere so nastopile v Vašem podjetju? 

Zaradi zastojev pri implementaciji posameznih metod je pri zaposlenih naenkrat 

začelo prihajati do določenega negodovanja v stilu »že spet nekaj novega, spet bomo 

delali nekaj brez veze«. Takoj smo opazili padec motivacije in posledično zmanjšanje 

zaupanja v najožje vodstvo podjetja. Ljudi je takoj zagrabilo malodušje in strah pred 

izgubo dela.  



 

 

Tudi ob predlogih posameznikov na kolegiju glavnega direktorja je v času pred 

prevzemom s strani Cestnega podjetja Ljubljana, d. d. znotraj samega kolegija 

prihajalo do določenih nasprotij. Tako je na primer članica kolegija za finančno 

področje predlagala, da postanemo člani Inštituta za razvoj učečega se podjetja, 

preostali člani pet članskega kolegija pa smo bili odločno proti, ker nismo videli 

ničesar oprijemljivega, kar bi podjetje lahko s tem pridobilo, samo dodatne težave pri 

poslovodenju firme. 

Kot sem že predhodno omenila, problem je, ker smo velikokrat kot prvi v gradbeni 

panogi intenzivno pričeli z nekaterimi zadevami, pa kljub temu ni prišlo do nekih 

zadovoljivih rezultatov. Ne samo to, trpela je tudi kakovost naših storitev. To je bil tudi 

glavni razlog, da je upadla vera v pravilen, oziroma kot se reče, optimalen izbor 

posamezne metode spreminjanja. Če se je postopek vpeljave posamezne metode zavlekel 

v čas gradbene sezone, je posledično trpela tudi produktivnost v podjetju. Seminarji za 

udeležence so namreč največkrat organizirani večdnevno, gradbišča pa so na ta način 

ostajala brez ključnih režijskih delavcev. Poleg tega cene organizacij, ki ponujajo 

storitve uvajanja metod spreminjanja podjetij, največkrat dosegajo vrtoglave številke, 

kar je močno povečalo stroške našega poslovanja.  

Intervju z Mitjo Sim čičem, univ. dipl. inž. stroj., rojenim dne 15. 3. 1963 v 

Postojni, direktorjem podjetja FINAL Inženiring in gradbeništvo d. d. Nova Gorica, po 

kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) srednje veliki družbi.  

1. Katero izmed metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij ste uporabili v 

obdobju 1995 – 2005 v Vašem podjetju? 

V tem obdobje smo uporabili kar nekaj metod spreminjanja. Začel bi kar z metodo 

optimizacije stroškov. Naše podjetje je organizirano projektno, kar pomeni, da 

obstajajo t. i. profitni centri z lastnimi stroškovnimi mesti. Na ta način točno vemo, kje 

nastajajo posamezni stroški in jih zato tudi lažje obvladujemo. V primeru večjih 

projektov se vključuje tudi uprava. Podjetje ima horizontalno delitev, ki jo predstavljajo 

različni projekti in vertikalno delitev v obliki samostojnih enot. Vsaka od enot je v 

okviru celotne družbe praktično samostojna, kar pomeni, da ob koncu tekočega leta 

izkazuje svojo lastno, sicer interno bilanco. Na primer, steklarska enota realizira le 5 % 

svojih prihodkov znotraj krovne družbe in kar 95 % na zunanjem trgu, za razliko od 

gradbene operative, ki svoje prihodke realizira pretežno v domačem obsegu. Vendar 

tudi v tem primeru delo ni zagotovljeno avtomatsko, saj se mora vsaka enota v 

cenovnem smisli prilagoditi tržnim razmeram. V kolikor naši projektni vodje zaradi 

povečanega obsega del ne zmorejo pokriti vseh potreb, najamejo zunanje izvajalce.  
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Kar se tiče celovitega ravnanja s kakovostjo, ga v naši družbi razumemo predvsem 

kot motivacijo ljudi. Na konkretnem primeru jim skušamo pokazati, kaj se zgodi, če 

svojega dela ne opravljajo kakovostno. Gre za t. i. učenje na napakah, da delavec vidi, 

kaj je naredil narobe.  

Naša strateška naloga je vlaganje v kvalitetnejše materiale in v dobro izvedbo del, 

da ne bi prihajalo do reklamacij in da naša firma ne bi prišla, kot v šali radi rečemo, na 

slab glas.  

Ker smo specifično podjetje, se v smislu metode Benchmarking ne moremo 

primerjati z drugimi, ker takih, kot smo mi, enostavno ni. V preteklosti smo namreč 

obstajali kot strogo obrtno podjetje. Zaradi razmer na trgu in novih poslovnih usmeritev 

smo se nato preusmerili v gradbeno-obrtniško podjetje. V zadnjih petih letih smo 

zgradili kar nekaj večjih objektov, na primer poslovnih stavb in stanovanjskih blokov, 

od tega polovico v sklopu lastnih investicij za trg.          

V zvezi s poslanstvom smo poskušali z različnimi slogani, vendar ljudje znotraj 

firme za to enostavno niso bili dovzetni. Znan je na primer slogan: »Naša naloga je 

pomagati ljudem, da si ustvarijo svoj bivalni in delovni prostor«. Ideja se znotraj 

podjetja ni prijela, tako da želenega feedbacka na žalost ni bilo. Konec koncev je bil rek 

uporabnejši kot marketinški slogan.  

Vsekakor smo v podjetju uporabljali vertikalne integracije, s tem mislim predvsem 

na povezavo z logistiko in dostavo materiala na gradbišče, seveda točno na določen dan 

in uro. Delno je zaživela povezava tudi z našimi dobavitelji.  

Glede na skoraj 60-letno tradicijo smo s pomočjo bogatega znanja s pridom 

izkoristili konkurenčne sposobnosti firme. Specializirali smo se za najbolj zahtevne 

sanacije objektov v gradbeništvu. Tako smo na primer sodelovali pri popotresni obnovi 

na Bovškem in Tolminskem, pa pri adaptaciji in preureditvi hotelov, bank, šol, vrtcev 

ter ostalih poslovnih prostorov in stavb.     

Znanje nam predstavlja eno izmed najpomembnejših vrednot v razvoju naše družbe. 

Pozornost namenjamo specializaciji po delovnih področjih in pridobivanju formalnih 

znanj. Prav tako je za nas pomemben prenos izkušenj s starejših, izkušenejših, na mlajše 

sodelavce.  

Ker smo projektno organizirani, se moramo posluževati različnih strateških 

zavezništev. Vendar vztrajamo, da morajo biti pogoji sodelovanja vedno znani vnaprej, 

zlasti zaradi vseh vrst tveganj. Z našimi dobavitelji oziroma izvajalci tujih storitev, ki jih 

ne moremo pokrivati v naši hiši, sodelujemo po principu »v dobrem in slabem«.   

Da ne pozabim, ena izmed pomembnejših metod, ki smo jih uporabili, je bila 

skrajševanje pretočnih časov. V take vrste gradbeništvu je izredno pomembna 

pravočasna dobava materiala na gradbišče. S tem namenom smo reorganizirali 

skladišče nabave in logistike v smislu spremenjenega urnika.  



 

 

Za razliko od naših drugih enot, če jih naštejem: gradbena operativa, pleskarska 

enota, steklarska enota z obdelavo ravnega stekla, inštalaterska enota in krovsko 

kleparska enota. Skladišče sedaj obratuje nepretrgoma 11 ur dnevno. Material je tako 

pravočasno pripravljen za naslednji dan. Ta poteza se nam je obrestovala in je bistveno 

prispevala k zmanjšanju stroškov. 

Mimogrede, pohvaliti se moram s povečanjem prometa, ki se je od leta 2000, ko je 

znašal približno 1 milijardo slovenskih tolarjev, v letu 2006 skoraj podvojil, kar smo 

dosegli s skoraj 30 % manj zaposlenih. To nam je uspelo tudi s pomočjo Outsoursinga, 

saj smo deficit zapolnili z delovno silo direktno s tržišča. Podjetje se delno razvija v 

smeri klasičnega inženiringa, vendar ključna dela še vedno realiziramo v okviru naših 

enot. Nepredvidene situacije ali zamude na gradbiščih rešujemo s prerazporejanjem 

naših zaposlenih z ostalih delovišč.   

2. Kateri dejavniki (in v kolikšni meri) so vplivali na izbiro metod(e) spreminjanja 

v Vašem podjetju? 

Vedno obstajajo dejavniki, ki vplivajo na izbiro pri naših odločitvah. V prvi vrsti bi 

izpostavil določene izkušnje top managementa, sploh tistih vodstvenih kadrov, ki so 

prišli v našo firmo naknadno. S tem smo pridobili na uspešnosti, saj imamo za rešitev 

problema več konstruktivnih stališč z različnih zornih kotov. Potrebno je uskladiti 

zagnanost in delovno vnemo mlajših z bogatimi izkušnjami starejših zaposlenih. 

Na popularnost metode pri nas ne damo kaj dosti. Analiza stanja je tista, ki nam 

pokaže, kaj je potrebno razviti in šele takrat poiščemo ustrezno metodo spreminjanja. 

Za uspeh torej nikakor ni relevantno zgolj poznavanje metode. Pri tem je seveda 

logično, da brez nekih koristi, bodisi finančnih ali na primer organizacijskih, metode ne 

bomo uvajali. Funkcijo časa razumemo kot parameter rešitve problema, ne pa za 

trajanje uvedbe spremembe  v podjetju. Čeprav smo v manjši meri pričakovali odpore 

zaposlenih, jih potem dejansko ni bilo. Razlog temu je v jasno podani obrazložitvi 

potrebnih sprememb, ki so jih zaposleni v končni fazi akceptirali. Dokler jim nismo 

pojasnili nujnosti sprememb, so bile same težave.  

Finančnih problemov nismo imeli, več se je zapletalo pri človeškem faktorju 

oziroma kadrih. Tega je namreč najteže pridobiti ali celo kupiti, sploh znanje. Ko pride 

do nedoseganja ciljev, in to na katerikoli ravni, se v naši firmi sproži alarm. Takrat 

moramo ukrepati. Pred leti smo tako postopoma vpeljali projektni način vodenja, ki se 

je danes izkazal kot izredno koristen in učinkovit. Ne smem pozabiti še na izredno 

agresiven faktor intenzivnosti sprememb v okolju. Naše stranke oziroma naročniki so 

sila zahtevni, konkurenca je čedalje močnejša, sploh v obrtniški dejavnosti, kjer nam 

ceno znižujejo samostojni podjetniki, pogosto tudi z delom na črno. Pogodbeni roki se 

krajšajo, kar terja organizacijske spremembe, ekspeditivnost, doslednost in 

nadpovprečno natančnost.  
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Zavedamo se, da bo zato potrebno prilaganje stanju na trgu. Tržno nišo vidimo 

predvsem v specializiranih delih, kot so zahtevne adaptacije v gradbeništvu.   

Naše podjetje že dolgo časa obstaja na tržišču. Zato daje nekaj tudi na kulturo 

podjetja, ne zanemarja niti običajev in vrednot. Zaposlenim hočemo vcepiti miselnost, 

da na delo prihajajo ne zaradi nas direktorjev, temveč izključno zaradi sebe. Na ta 

način krepimo pripadnost firmi. V nadaljevanju to pomeni, da se skozi večanje dobička 

in s tem plač odločamo tudi v dobro samih zaposlenih.  

3. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo različne 

pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? 

Na nivoju celotne firme je bila pri nas od nekdaj prisotna neka pozitivna klima, kar 

bi lahko težko trdil za komunikacijo v projektnem timu. Namreč, vse kar smo se 

dogovorili na nivoju kolegija, se je kasneje zelo površno preneslo naprej. To je 

povzročilo določene anomalije v mikroklimi posameznih enot.  

Probleme je povzročalo tudi nezadostno poznavanje posameznih metod. 

Prevladovalo je prepričanje, češ, stari mački vse vedo, izkušnje so na njihovi strani. 

Menim, da je slaba stran dolgoletnih izkušenj pomanjkanje ločevanja slabih stvari od 

dobrih, saj se današnji način dela bistveno razlikuje od tistega pred 30 ali 40 leti, še v 

obdobju socializma.  

Kar se tiče finančnih sredstev, moram reči, da jih za tovrstne zadeve ni nikoli 

primanjkovalo. Res pa je, da smo se srečevali z nezadostnim znanjem zaposlenih, saj 

ljudje zaradi napačnega tolmačenja niso dojeli smisla sprememb. Na primer, filozofija 

standarda ISO je sodelovanje vseh v postopku, zagotoviti sledenje dokumentacije ter 

iskanje napak v smislu t. i. Continuous Improvementa. Vsak zaposleni se mora 

dobesedno poistovetiti s procesom in razumeti, zakaj je dobil posamezno nalogo, ne pa 

zato, ker mu je tako naročil njegov šef. Včasih smo hoteli prehitro uvesti nekatere 

instrumente spreminjanja. To nas je izučilo, da smo začeli metode spreminjanja uvajati 

postopoma.  

Vpeljan je bil način nagrajevanja za opravljeno delo po normativu. Za testni 

primer smo vzeli pleskarsko enoto in v kolikor se bo sistem izkazal za uspešnega, ga 

bomo skušali prenesli še na ostale enote. 

Lep primer nekonsistentnosti v našem podjetju je bil projekt uvedbe standarda ISO. 

Formirali smo skupine, dobavili ustrezno opremo, šli korak za korakom, pa zadeva 

kljub temu ni zaživela, ni postala del kulture firme.  

Izkazalo se je, da za uvedbo projekta zadolženi niso imeli podpore v vrhu, ki je 

očitno držalo figo v žepu. Brez pristojnosti zadolženih za uvajanje standarda in 

motivacije vseh ljudi, ne le posameznikov, je prišlo do terminskih zaostankov in 

dokončne izgube podpore ožjega vodstva.  



 

 

4. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij se lahko pojavijo tudi določene 

negativne posledice. Katere so nastopile v Vašem podjetju? 

Moram priznati, da ob uvajanju metod nekih večjih negativnih posledic v naši firmi 

ni bilo čutiti. Nikakor se ni zmanjšala kakovost storitev ali na primer produktivnost. 

Ravno nasprotno, dolgoročno smo na teh področjih celo profitirali in zabeležili 

pozitivne učinke. S transparentnim delom v enotah in na projektih se je posledično 

poenostavilo tudi poslovodenje firme. Ker je top management vedel, v kaj se spušča in 

ni kolebal pri vpeljavi sprememb, so to čutili tudi zaposleni. Nezaupanja v vodstvo torej 

ni bilo. Za zmanjšanje odsotnosti z dela v naši družbi zaposlene dodatno stimuliramo. 

Ukrep je v praksi uspešen, ker ljudje v izogib izgubi dodatnega bonusa redkeje 

izostajajo z dela in raje koristijo dopust ali nadure. V začetni fazi vpeljave metod smo 

zabeležili določeno povečanje stroškov, sploh za razne svetovalce. Kot pravijo, najprej 

dvakrat brcneš v temo, potem pa zadeva steče. Po ustalitvi smo kmalu zabeležili 

pozitivne finančne učinke.  

Vsekakor je določene negativne posledice povzročilo odpuščanje presežnih 

delavcev. V primeru nerentabilnosti enote in posledično njene ukinitve je to žal 

neizogibno dejstvo. Ob vpeljavi metod se motivacija zaposlenih ni zmanjšala, ker so 

dojeli, da so spremembe dobre tudi za njih. V manjši meri smo zabeležili določeno 

užaljenost zaradi nujno potrebnih premestitev zaposlenih na druga delovna mesta.  

Intervju z Antonom Lovšetom, gr. teh., rojenim dne 27. 12. 1955 v Ljubljani, 

direktorjem podjetja VIZING izvedbeni inženiring d. o. o. Tolmin, po kriteriju 55. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) majhni družbi.  

1. Katero izmed metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij ste uporabili v 

obdobju 1995 – 2005 v Vašem podjetju? 

Težko bi trdil, da smo katero izmed evolucijskih metod uporabili direktno. Bom 

pojasnil v nadaljevanju. Namreč, pred leti je naše podjetje ob privatizaciji prešlo v 

večinsko last zaposlenih. Interes novih lastnikov in zaposlenih je tako ostal praktično 

nespremenjen. Z vsakega je to pomenilo le dobra plača, kar pa je več od tega, toliko 

bolje. Vizija je bila postavljena. Vpeljali smo razne stroškovne metode, pa sledenje 

rezultatom in podobno. V ospredje nismo postavljali nekih revolucionarnih ukrepov, 

bolj smo se ukvarjali s posegi v kadrovsko strukturo. Edino, kar obžalujem, je to, da 

sem svojo obljubo iz leta 1993, da bom vse zaposlene varno pripeljal do njihove 

upokojitve, pred dvema letoma moral prelomiti.   

Trenutno smo v fazi intenzivnega uvajanja projektnega vodenja, ki poteka na ravni 

procesa. Vsakemu od odgovornih vodij del smo podelili status samostojnega podjetnika 

in ga hkrati obdržali na plačilnem seznamu podjetja.  
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Njihove naloge so povezane z izdelavo planov realizacije, predvsem s sledenjem 

direktnih stroškov na projektih, ki jih vodijo, saj so po stopnji obvladovanja stroškov 

tudi nagrajevani.  

Naša zgodovina v obliki TOZD Gorica sega predvsem na področje storitvene 

gradbene dejavnosti. V današnjem času smo jo nadgradili z združitvijo s podjetjem 

Posočje, d.o.o. V smislu celovitosti ponudbe smo ponudbeni obseg del dopolnili še z 

nakupom ustrezne mehanizacije, formiranjem betonsko-tesarskega obrata in 

nenazadnje trgovine z gradbenim materialom. Sprememba lastništva je povzročila trend 

razvoja podjetja pretežno v smer izvedbenega inženiringa. Kot sem že dejal, delovne 

enote počasi zapiramo in odstopamo našim prekvalificiranim samostojnim podjetnikom.  

Kar se tiče upravljanja s kakovostjo, se strogo držimo našega mota, ki je še vedno 

nespremenjen: »investitor ima vedno prav«. Predvsem je pomembno, kako se odzivaš na 

svoje napake in kako hitro reagiraš na odpravo pomanjkljivosti po kvalitetni 

primopredaji gradbenih objektov. Priznati moram, da smo v preteklosti že razmišljali o 

uvedbi standarda ISO. V vodstvu smo prišli do zaključkov, da je s tem, po domače 

povedano, mnogo preveč papirologije in dodatnega dela.  

Kot relativno majhno podjetje le s 50 zaposlenimi, si nismo mogli privoščiti 

angažiranje enega človeka v celoti, ki bi se ukvarjal izključno z uvedbo standarda ISO. 

Znotraj podjetja imamo sicer opredeljena interna pravila o kakovosti, vendar zaenkrat 

še brez formalne certifikacije. Določena dela, ki jih v podjetju ne moremo izvesti v lastni 

režiji, realiziramo tudi s pomočjo t. i. zunanjega izvajanja. Delujemo po principu 

angažiranja lastnega vodstvenega strokovno-usposobljenega kadra in zunanje najete 

delovne sile.  

V smislu konkurenčnih sposobnosti se naše podjetje trenutno ne nagiba v smeri 

specializacije, kot na primer »nuditi vse na enem mestu«. Je pa naš ključni interes 

sodelovanje z naročnikom že v fazi izdelave projektno-tehnične dokumentacije, 

svetovanje in, da ne pozabim, v zaključni fazi projekta tudi pridobivanje uporabnih 

dovoljenj.  

Od nekdaj smo se trudili čimbolj obvladovati stroške poslovanja. S tem v zvezi smo 

pred leti izdelali podrobno kalkulacijo s stroškovno analizo oziroma posnetek 

obstoječega stanja podjetja s pomočjo metode REFA. Za nadaljnje poslovanje smo nato 

morali prilagoditi tudi obstoječe kalkulativne elemente. 

Ocenjujem, da smo za primerjalno presojanje zopet premajhni. Skozi vsak zaključek 

gradbenega projekta posebej skušamo meriti odstopanja ob začetnih inputov, to je od 

ponudbenih elementov. Režijo ovrednotimo s faktorji, interne cene po potrebi 

dograjujemo. Sicer pa redno spremljamo bilance stanja in izkaze uspeha vseh naših 

najpomembnejših konkurentov v regiji in panogi.  

 



 

 

Večkrat smo uporabili strateška zavezništva, vendar izključno v smeri 

enakovrednega partnerstva. Ko na primer neka firma pridobi delo, ga lahko druga po 

korektni oddaji del pod enakimi komercialnimi pogoji tudi konča. O rasti podjetja, vsaj 

kar se tiče zadnjih 15 let, ne razmišljamo, ker na Tolminskem za kaj takega ni pravih 

pogojev. Opravili smo dve ali tri analize in vse so nam pokazale isto: gre za izredno 

ozek tržni prostor, ki ga je zelo težko razširiti. Poleg tega so vsi naši zaposleni pretežno 

domačini v premeru bivanja 50 km od sedeža podjetja. Zato smo sklenili, da se bomo 

raje posvetili nadpovprečno dobrim in kvalitetnim storitvam za naše kupce.  

Težav s pretočnimi časi zaenkrat ne vidim. Terminski plani so tako in tako izdelani 

za vsak gradbeni objekt posebej, detajlne plane pa usklajuje tehnični vodja na nivoju 

podjetja neposredno s posameznimi odgovornimi vodji del na gradbišču.  

2. Kateri dejavniki (in v kolikšni meri) so vplivali na izbiro metod(e) spreminjanja 

v Vašem podjetju? 

Najprej mi je padel na pamet faktor, ki je za naše podjetje bil in bo odločilnega 

pomena: kupec je v naših očeh vedno kralj. Tu moram takoj dodati, da interesov naših 

dobaviteljev ne upoštevamo kaj dosti, ker smatramo, da jih je na tržišču vedno dovolj. 

Je pa vprašanje, al bo takšno razmišljanje vzdržalo na dolgi rok. Za uvajanje sprememb 

so gotovo pomembne določene predhodne izkušnje, za katere menim, da jih imam 

dovolj.  

Ključne cilje smo v podjetju postavili. Kot sem že povedal, skušamo zadnje dve leti 

oblikovati še t. i. prištabne enote oziroma skupine. Skladnost z obstoječim stanjem nam 

je prav gotovo vodilo za morebitno vpeljavo novih metod. Precej stavimo na kulturo 

podjetja, katere pozitivni učinki se odražajo skozi pripadnost podjetju, ki nikoli ni bila 

vprašljiva. Zaposleni so ugotovili, da se splača graditi in vlagati v podjetje.  

Ker gre v našem primeru zaradi večinskega lastništva v rokah zaposlenih za 

identičen interes lastnikov in zaposlenih, ga skušamo pri uvajanju sprememb upoštevati 

v kar največji meri. V glavnem ga realiziramo skozi dodatna izobraževanja ter 

morebitno prilagajanje spremenjenem delovnem urniku.  

Finančna sredstva za vpeljavo sprememb niso bila, ne glede na njihovo višino, 

nikoli sporna. Razumljivo je, da se zadev ne bi lotevali brez nekih pričakovanj. 

Kratkoročno je to zagotovo zniževanje fiksnih stroškov, kar posledično zmanjšuje 

različne rizike v bližnji prihodnosti. S tem se avtomatično dviguje likvidnost firme. Na 

trenutno priljubljenost metod v panogi se ne oziramo, raje se posvečamo našim 

neposrednim konkurentom. Odporov proti spremembam praviloma nismo pričakovali, 

sploh, ker se bo v roku enega leta določeno število ljudi že po naravni poti upokojilo. Z 

obzirom na našo organiziranost se moramo na spremembe odzivati hitro. Včasih 

moramo določene rošade brez kolebanja uvesti dobesedno čez noč, tako pač je v 

delovno-intenzivni panogi, kot je gradbeništvo.  
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Izvedli smo spremembo programa kalkulacij, kar se je pokazalo kot obetavna 

poteza. Na letni ravni spremljamo, kaj se dogaja z realizacijo in doseganjem finančnega 

plana. Ves čas imamo pod drobnogledom tudi stroškovno politiko.   

Izredno pomemben faktor je znanje ljudi. S stalnimi vlaganji ga skušamo zadržati v 

podjetju. Seveda pa ne moremo uiti spremembam, ki jih generira za današnje čase 

značilno nepredvidljivo okolje. Potrebno je stalno prilagajanje novim trendom in 

opuščanje starih tehnologij, predvsem pa promptno spremljanje konkurence. Dejstvo je, 

da podjetje izhaja še iz prejšnjega sistema z rahlo socialističnimi miselnimi vzorci. 

Ravno zato skušamo v podjetju izkristalizirati optimalno število zaposlenih. S kadrovsko 

optimizacijo ne hitimo, ker je to preveč občutljiva stvar. Zaradi nekaterih odhodov, 

delno tudi zaradi predčasnih upokojitev, se nam v prihodnjih dveh letih obetajo 

določene kadrovske spremembe. Poskušali bomo najti sinergične učinke med mlajšimi 

kadri, ki čutijo izziv, in starejšimi, izkušenejšimi mački, če lahko tako rečem. Poleg tega 

smo vsem odgovornim vodjem del s srednješolsko izobrazbo omogočili, da v dveh letih 

dosežejo status inženirja.    

3. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo različne 

pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? 

Na prvem mestu bi omenil zanemarjanje pozornosti do nekaterih sprememb. Če je v 

komercialnem smislu prišlo do sprememb pogodb in s tem spremenjenih končnih rokov 

izvedbe, ki se niso dosledno spoštovali, kaznovanje po žepu nikakor ni pravilna rešitev. 

Za uspešno reševanje tovrstne problematike obstajajo drugačni načini. Mnogo več se 

lahko doseže že s prepričevanjem, v skrajnem primeru tudi z besedno grožnjo, nikakor 

pa ne s finančnimi ukrepi.  

Vse spremembe, ki smo se jih lotili, smo uspešno pripeljali do konca. Morda z 

majhnimi modifikacijami, več kot to pa ne. Mi razmišljamo na način, da ko se enkrat 

lotiš sprememb, ne sme biti nekega odpora, za pritoževanje je v tej fazi prepozno. To 

velja zlasti za starejše, ki so se pri nas kot neke vrste opozicija celo povezali v skupine. 

Zadeve smo vedno gradili na znanju vseh naših zaposlenih. Če je prišlo do manjka, smo 

inženirski kader bolj kot ne poiskali preko osebnih poznanstev, ne preko klasičnih 

razpisov. Kadrovsko strukturo smo dejansko dograjevali počasi, s čim manj bolečimi 

rezi.  

Lahko se pohvalim, da je vsaka uvedena sprememba sčasoma postala sestavni del 

kulture podjetja. Zahteve po večji odzivnosti in stalni pritiski s strani naših naročnikov 

so počasi prešli zaposlenim v njihov način razmišljanja, ali kot se rado reče, prešlo jim 

je v kri. Ne bi mogel trditi, da naših poslovnih procesov ne poznamo dovolj dobro. 

Vsaka sprememba je izziv zase, zato se vedno poskušamo najprej prepričati o pozitivnih 

lastnostih posameznih metod spreminjanja. Kljub temu predhodno testiranje pristopov 

pri nas ni v praksi.  



 

 

Določene stvari poskušamo popraviti, tudi z opozorili na operativnih sestankih. 

Včasih gre za bolj ali manj prikrit odpor, čeprav gre za spremembe, ki so vsem v prid, 

tudi zaposlenim. Če karikiram, ljudem trikrat ali štirikrat skušaš razložiti prednosti 

določene metode, razumejo pa šele, ko jim petič omeniš dvig njihove plače. Lahko 

rečem, da je bila klima pri nas vedno pozitivna, je pa ljudi v njihovem togem 

razmišljanju dostikrat težko premakniti z mesta.  

Sam sem vedno podpiral nove ideje, v kolikor so imele smisel za naše podjetje. Tudi 

s finančnega vidika sem zagovarjal spremembe, če je bilo to potrebno. Pričakovanja in 

obeti se pogosto porajajo sami po sebi. Večja prodaja in donos sredstev so tisti 

kazalniki, ki bodo zaradi predvidenih sprememb v roku dveh do treh let pri nas gotovo 

najbolj izpostavljeni. Strinjam se, da metode s svojo kompleksnostjo ne ustrezajo vedno 

stanju, v kakršnem se nahaja podjetje. Moje mnenje je, da ne delaj nečesa, čemur nisi 

kos ali nisi v stanju izpeljati. Čeprav se ti obeta zaslužek, pusti zadeve raje pri miru, 

sploh če si neodločen ali dvomiš vase.    

Ali je odziv na odpore proti spremembam ustrezen ali ne, je težko reči. Zadeva je 

subjektivna, odvisno od tega, ali jo gledaš z vidika vodstva ali z vidika zaposlenih. 

Arbitra tu enostavno ni, se je pač treba sprijazniti, da ima vodstvo vedno prav. 

Pravočasnost uvedbe sprememb kontroliramo na letni ravni, tudi s pomočjo internih 

pravilnikov. Dejstvo je, da je včasih treba času dati čas. Iz izkušenj lahko zatrdim, da 

preveliko forsiranje ni vedno prava odločitev.  

Pri svojem delu se večkrat srečujemo z neučinkovito komunikacijo med top 

managementom in vodstvom gradbišča. Čeprav skušaš zadeve pravilno postaviti, zaradi 

kompleksnosti in zahtevnosti projektov vseeno prihaja do konflikta interesov med 

udeleženci. Pri nas funkcioniramo po načelu, da ima vsak pri svojem delu proste roke. 

Vsako potrebo zaposlenih obravnavamo posebej in jo skušamo upoštevati. Res pa je, da 

uvajalci sprememb niso nikoli postavljali kakšnih posebnih finančnih zahtev po 

dodatnih plačilih.   

4. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij se lahko pojavijo tudi določene 

negativne posledice. Katere so nastopile v Vašem podjetju? 

Dejstvo je, da vsako prestrukturiranje že samo po sebi povzroča določene učinke na 

uspešnost poslovodenja v podjetju. Ob vsaki vpeljavi sprememb je bilo naše delo na nek 

način oteženo, sploh na začetku.  

Dokler procesa pilotno prvič ne spelješ v celoti do konca, so same težave. Ko gre 

zadeva enkrat čez, je drugič ali tretjič s tem bistveno manj problemov. Kakovost se ob 

tem ni zmanjšala, ravno obratno. Zadev se nikoli ne bi lotili, če bi ob zaključku 

pogodbenih del kakorkoli trpela kakovost gradbenih objektov naših naročnikov. Že od 

nekdaj sem zagovarjal stališče, da je kakovost stvar posameznih faz, ne le nekega 

končnega efekta. Finančnih zadreg ob vpeljavi sprememb nismo čutili.  
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Mogoče zato, ker so zaposleni procese spreminjanja izpeljali izven rednega 

delovnega časa, pa še to brez nekih posebnih nagrad in bonitet. Zanimivo, da primerov 

odpuščanja presežkov z razlogom vpeljave sprememb ni bilo, verjetno zaradi moje 

neposrečene obljube, ki sem jo moral kasneje kot rečeno prelomiti. Vse je potekalo 

dogovorno, bodisi s korektnim upokojevanjem ljudi ali z dokupom manjkajočih let. V 

obdobju mojega vodenja klasičnega spiska presežnih delavcev v podjetju ni bilo. Je pa v 

času sprememb občasno prihajalo do pripomb zaposlenih v stilu: »Ja kaj ga pa direktor 

lomi, spet dela neke neumnosti«. 

V enem ali dveh primerih se je zgodilo, da so zaposleni pričakovali napredovanje. 

Ker ga niso dobili, so verjetno iz užaljenosti še taisti dan odšli na bolniško. Vendar je to 

pri nas prej izjema kot pravilo. Občasno smo beležili tudi zmanjšanje motivacije, spet 

odvisno od posameznika. Vsak ima namreč slabe in dobre trenutke. Ob povečanem 

obsegu dela se je bilo treba angažirati tudi ob popoldnevih in vikendih, kar je na 

nekatere očitno delovalo precej demotivacijsko. Ne glede na konstantno 

preobremenjenost v gradbeni panogi, pa nekaterim zaposlenim, zlasti bolj konfliktnim, 

spremembe niso dišale. Navkljub negodovanju so na koncu svoje projekte uspešno 

zaključili. 

Intervju z Igorjem Božičem, ekon., rojenim dne 8. 6. 1948 v Postojni, direktorjem 

podjetja SGP ZIDGRAD d. d. Idrija, po kriteriju 55. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1) srednje veliki družbi.  

1. Katero izmed metod evolucijskega načina spreminjanja podjetij ste uporabili v 

obdobju 1995 – 2005 v Vašem podjetju? 

Uvodoma moram poudariti, da se naše podjetje v današnji velikosti, vsaj kar 

zadeva prestrukturiranje, v polpretekli zgodovini v času bivše Jugoslavije ni srečevalo z 

nekimi bistvenimi težavami. V ekonomskem smislu smo v osamosvojitev Slovenije prešli 

na t. i. soft way, brez nekih finančnih pretresov ali celo dolgov. Podjetje danes deluje v 

industrijsko razvitem okolju. S tem mislim na sorodna podjetja v regiji, kot so 

HOLDING HIDRIA d. d., Kolektor Group d. o. o. ter ETA Cerkno d. o. o. s skoraj 1.500 

zaposlenimi.  

Že v obdobju med letoma 1991 in 1995 smo ugotovili, da vseh dejavnosti ne bomo 

mogli opravljati. Na tem mestu smo se osredotočili na naše konkurenčne prednosti 

oziroma sposobnosti. S tem namenom smo sprejeli odločitev, da bomo razen 

komparativnih dejavnosti opustili oziroma izločili tiste, ki so nam zmanjševale dodano 

vrednost. Izvedli smo selekcijo in v nadaljevanju uporabili metodo direktnih stroškov. 

Ugotovili smo, da je naše podjetje glede na točko pokritja nekje uspešnejše kot drugje. 

Kot kritična področja so se pokazala obrtniška dela, elektroinstalacije in transport.  

 



 

 

Z njihovo postopno ukinitvijo smo na ta račun povečevali klasično gradbeno 

dejavnost, vključno z montažerskimi in ključavničarski deli ter grobimi strojnimi 

instalacijami, kot so na primer kanalizacijska dela.  

Veste, glede kakovosti je razširjeno neko zmotno prepričanje, da je bilo prej vse 

dobro, danes pa ni čisto nič. Morda bo zvenelo malce samovšečno, ampak naše podjetje 

je vedno prednjačilo pred drugimi. V naši kadrovski strukturi predstavlja 13 % t. i. 

splošna režija, strokovno-inženirskega kadra pa je približno za 20 %, vključno z 

delovodji in preddelavci. Od 200 ljudi, kolikor jih je zaposlenih v našem podjetju, 

imamo skoraj polovico najetih, ostalo pa so naši delavci. Prav v teh delavcih, s katerimi 

dosegamo tako prepoznavno kakovost na gradbenem tržišču, vidim ključ do uspeha. 

Glede standardov ISO sem mnenja, da naše podjetje nanje še ni povsem pripravljeno. 

Na tem področju moramo postoriti še mnogo stvari. Sicer pa v teh standardih vidim 

predvsem povečanje birokracije in administracije. Tudi tista primerljiva sosednja 

podjetja, ki ga imajo, ni nujno, da delajo kvalitetno. Problem je v obvladljivosti, vzorec 

mora biti dovolj majhen, da se ga da opazovati. V našem podjetju imamo izdelane 

terminske plane, obstaja tudi interni pravilnik o kakovosti. Moram se pohvaliti, da od 

prelomnega leta 1995 nekih večjih reklamacij, ki bi pomenile finančno breme, v našem 

podjetju k sreči ni bilo. Ko sem v vlogi prisilnega upravitelja davnega leta 1982 

nastopil službo v podjetju, smo se prestrukturiranja lotili s pomočjo metode optimiranja 

stroškov po aktivnostih procesov. Proizvodnjo smo ločili po principu sektorjev za visoke 

in nizke gradnje. Ugotavljali smo, pri katerih aktivnostih obstaja pokritje in pri katerih 

ni rasti. To je bila iztočnica za opredelitev podjetja k strateškim zavezništvom. Če je 

način dela primeren, je povsem logično, da se povežemo. Ravno zato smo se s 

sosednjimi podjetji HOLDING HIDRIA d. d. in ETA Cerkno d. o. o. povezali v neke 

vrste korporacijo. V kolikor danes pride do izvedbe del v okviru zavezništva, ni več 

taktiziranja v smislu, nekaj bomo izvajali in nekaj ne. Smatram, da vsakodnevno iskanje 

ponudb ni racionalno. Določene izhodiščne kalkulativne elemente smo si kljub temu 

postavili. Ni pa naš cilj na primer razvoj v smeri samostojnega inženiringa.  

Naša letna realizacija se vrti okrog 12 do 15 milijonov evrov. V tem obsegu 

vsekakor znamo poslovati z našimi strankami in obvladujemo stroške. Če bi prešli mejo 

te velikosti, bi to terjalo temeljito spremembo organizacije in kadrovske strukture. S tem 

ukrepom bi v istem trenutku naleteli na ostro konkurenco, ki bi se zaradi naše širitve na 

nek način počutila ogroženo. Spustiti se na tuje področje dela bi pomenilo izpostaviti se 

določenemu tveganju in nevarnostim, saj bi bile reakcije konkurentov lahko precej 

nepredvidljive. Strategija rasti bi v neki točki zahtevala preoblikovanje, za katerega 

ocenjujem, da v tem trenutku ne bi bilo najbolj racionalno in smiselno.  

Če nimaš dovolj velike realizacije, si še vedno nič drugega kot obrtnik. Zato se 

bomo raje še naprej posvečali obvladovanju naših kupcev in kakovostni realizaciji vseh 

vrst storitev s področja gradbeništva.  
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Sam sem vedno zagovarjal tezo, da brez dobrega inženirskega kadra ne more biti 

zgodbe o uspehu. V letih od 1990 do 1995 so v našem podjetju prevladovali zgolj 

gradbeniki tehniki. Prisotni so bili odpori, saj je bilo glede nadaljnjega pridobivanja 

znanja vsepovsod polno nekih predsodkov. Ker v današnjem modernem času in dobi 

interneta komunikacija z gradbenim tehnikom ni bila učinkovita, sem sprejel odločitev, 

da zaposlene dodatno izšolamo. Ta poteza se nam je kasneje obrestovala in pokazala 

kot največja prednost. Lep primer je mlad tehnik, ki se mi je po končanem študiju celo 

zahvalil, da sem ga brez milosti dobesedno postavil pred vrata fakultete. Tista podjetja, 

ki se v preteklosti niso odločila za dvig izobrazbene ravni svojega kadra, jih danes na 

zahtevnem tržišču enostavno ni več.  

Nesporno je dejstvo, da se kakovost ljudi vidno zmanjšuje. Že v preteklosti smo 

namesto urnih postavk uvedli delo po normativu. Delovne ure namreč niso enako 

porabljene, vse je odvisno od ekipe in zahtevnosti objektov, ki jih gradimo. Pretočne 

čase skušamo izboljšati z uporabo naprednih tehnologij, opažnih sistemov, sodobnejše 

mehanizacije in strojne opremljenosti, pa tudi prožnejše delovne sile, čeprav je to 

dejansko najtežje. 

Naši strateški plani segajo največ leto dni vnaprej, v finančnem kot tudi v čisto 

operativnem smislu. Samo planiranje je precej odvisno od tega, za kakšno strukturo del 

gre, ali zgolj za gradbeno-obrtinška dela ali za elektro oziroma strojne instalacije.  

Kar se tiče vizije, smo si grobo smer podjetja že začrtali. Lastniška struktura, ki jo 

dejansko obvladujejo zaposleni, je razpršena znotraj podjetja. Zaenkrat smo sprejeli 

odločitev, da je eden izmed vidnejših srednjeročnih ciljev v petih letih ohraniti obstoječe 

kadrovske kapacitete. Sedež podjetja nameravamo preseliti na drugo lokacijo in 

nameniti določen del sredstev za investicije.  

Ena izmed pomembnejših metod spreminjanja, ki se jih poslužujemo v našem 

podjetju, je primerjalno presojanje. Sam preko medmrežja redno pregledujem poslovna 

poročila primerljivih podjetij, kot je naše. Pri nekaterih kazalnikih dosegamo 

nadpovprečne rezultate in kotiramo zelo visoko, drugje spet malo zaostajamo za 

konkurenco. Izdelal sem si preglednico, kjer s pomočjo nekaterih pomembnejših 

faktorjev, kot so na primer novoustanovljena vrednost, dobiček na zaposlenega, 

realizacija in absolutni dobiček, skušam ugotoviti, kakšen tržni položaj ima naše 

podjetje v primerjavi z vzorcem 15 do 20 nam podobnih podjetij v panogi.     

2. Kateri dejavniki (in v kolikšni meri) so vplivali na izbiro metod(e) spreminjanja 

v Vašem podjetju? 

V takem okolju podjetja, kot je naše, sprememb v relacijah moči med poslovno-

funkcijskimi enotami ni bilo čutiti. Pomemben dejavnik pri izbiri je vsekakor predhodno 

poznavanje metode. To leti predvsem na mene osebno.  



 

 

Stojim za tem, da mora v kolektivih, kot je naš, direktor obvladovati vsaj dve, če že 

ne tri funkcije. S svojim 25-letnim delovnim stažem si zase upam trditi, da sem na 

področjih ekonomije in financ dovolj dobro podkovan. Za operativno izvedbo imam 

zaposlenega inženirja gradbene stroke s 30 leti delovnih izkušenj, ki opravlja funkcijo 

tehničnega direktorja. Strategijo in delovanje tehničnega sektorja tako usklajujeva 

skupaj. Pri uvajanju sprememb se moram vsekakor zanesti tudi na svoje dolgoletne 

delovne izkušnje. Stavim tudi na močnejšo vlogo informacij in izobrazbe kot tudi novih 

znanj, da bodo zaposleni lahko razmišljali še na višjem nivoju. 

Modne muhe nas ne zanimajo. Uspešno se ukvarjamo s tem, kar počnemo. Brez 

pretiravanja lahko povem, da je mnogo konkurentov slabših od nas. Okolje je namreč 

bolj neodvisno, kot izgleda na prvi pogled. Na splošno se več daje na moderni imidž kot 

na vsebino. Ne mislimo se primerjati z velikimi, kot je na primer PRIMORJE, d. d. 

Ajdovščina. Kontinuiteto kakovosti našega dela smo iz bivše Jugoslavije uspešno 

prenesli na novoustanovljena privatna podjetja.  

Mnenja sem, da čas ni teoretičen kazalec. V podjetju imaš lahko toliko viškov, 

kolikor si jih lahko privoščiš. To je odvisno od tvojih finančnih zmožnosti. Bolj ko rineš 

v blato, bolj odziven je ta čas. Če imaš na primer zadosti finančnih zalog, lahko 

spremembe izvajaš postopoma. V nasprotnem primeru je namreč potreben bistveno 

krajši čas. Tu gre preprosto za ustrezno ekonomsko politiko. V trenuku, ko je žiro račun 

prazen, se s tem manevrski prostor za spremembe avtomatično zmanjša. 

Ko pride do negativne bilance, je treba takoj prižgati rdečo luč. V tem primeru 

postane edini kriterij finančni. Če zadeva ne funkcionira, moraš takoj ukrepati. Treba je 

ločiti kratkoročno stanje, ki je včasih lahko tudi negativno, od generalnega, ki 

dolgoročno ne sme imeti nekih hudih negativnih oscilacij. Poslovni izid se lahko včasih 

obrne tudi rahlo navzdol, pa zato še ni potrebno zagnati panike. 

Če denarja ni, je tudi spremembe težko uvajati. Ko sem bil še majhen otrok, sem 

staro mamo slišal nekoč praviti: sinko, v kredenci pod papirjem moraš vedno imeti 

skrito majhno zalogo. S to filozofijo se popolnoma strinjam, saj so določena materialna 

sredstva na zalogi nujna. Če jih ni, je poslovodenje podjetja in s tem doseganje norm 

zelo oteženo.  

Znanje zaposlenih je zame osebno edina karta, na katero je vredno staviti. Brez 

znanja zadeva itak pade. Za moje pojme igra znanje primarno vlogo, če hočemo, da je 

podjetje uspešno. Spet je vse odvisno, na kakšnem nivoju se komponente nahajajo. Na 

primer, v kolikor zaradi neznanja produktivnost pri nas pade za 10 %, se lahko zgodi, 

da pri najbližjem konkurentu pade za 20 %. Gre preprosto za ponderiranje. Kristalno 

jasno je, da se nekih sprememb ne bi lotevali brez pričakovanega uspeha, ki ga vidim 

predvsem v obliki finančne kategorije, kot je dobiček. Glede na moj štiriletni mandat, ki 

ga imam kot direktor enočlanske uprave, ne pričakujem nekih velikih premikov v smislu 

vodstvenih sprememb.  
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Ljudje danes živijo v okolju sprememb, zato se mu morajo vsaj posredno 

prilagajati. Glede na našo polpreteklo zgodovino, v kateri je glavno vlogo igralo 

plansko gospodarstvo, se je z osamosvojitvijo ogromno stvari korenito spremenilo. To 

se mora zgoditi tudi v glavah ljudi. Sprememb ne uvajamo zaradi kapric vodstva, 

temveč izključno zaradi zaposlenih in posledično zvišanja ravni njihovega življenjskega 

standarda. S tem je zagotovljena njihova varnost, krepi pa se tudi dolgoročna 

pripadnost podjetju.  

Ja seveda, pa na odpore proti spremembam ne smem pozabiti. Vedno obstaja neka 

opozicija, nek odstotek ljudi, ki je že v principu proti kakršnimkoli spremembam, tudi 

tistim v njihov prid. Vendar sem s svojim načinom vodenja družbe poskrbel, da so se 

odpori reducirali na najmanjšo možno mero. 

Tudi skladnost s cilji podjetja je pomembna zadeva. Borza je stvar, v katero moraš 

verjeti, tako kot v delnico. Ljudi je treba prepričati, da bodo enostavno verjeli v 

spremembe. Po drugi stran pa se z njimi ne sme manipulirati. Ne smejo postati talci 

politike vodstva in z zategovanjem pasu deset ali več let plačevati posledice napačnih 

odločitev top managementa. Za norme v podjetju sem imel vedno dovolj posluha in tako 

bo ostalo tudi v prihodnje.  

Dejstvo je, da se interesi v različnih sferah med seboj precej močno razlikujejo. V 

podjetju pri uvedbi metod spreminjanja v prvi vrsti upoštevamo interese kupcev, kar 

predstavlja bistvo naše filozofije. Sledijo interesi zaposlenih in top managementa, ki so 

zaradi lastniške strukture pravzaprav identični. Če sem iskren, pa ne damo kaj dosti na 

interese dobaviteljev, še manj pa sindikatov. 

3. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo različne 

pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? 

Kot sem že omenil, zaradi vlaganja v višanje izobrazbene strukture težav z znanjem 

zaposlenih ni bilo. Se je pa pri uvajanju metod zalomilo zaradi premajhne pozornosti in 

pomanjkanja ustreznega top managementa. Dejstvo je, da t. i. srednjega kadra močno 

primanjkuje, zato se tudi spremembe niso izvajale, kot bi si želeli. Starejši, manj odzivni 

zaposleni odhajajo pokoj, mlajšim sicer bolj odzivnim in dinamičnim pa manjka 

izkušenj in potrebne širine. Ker veliko stavimo na kulturo podjetja, se je do sedaj še 

vsaka sprememba poistovetila s podjetjem in v celoti zaživela.  

Glede na to, da smo tudi pri spremembah dosledni in jih uvajamo do konca, velja 

enako za elemente prejšnjega sistema. Naše podjetje je s svojim funkcijami, vključno s 

pravno službo, dovolj strukturirano, da ne prihaja do nekih večjih odstopanj. Funkcije 

so normativizirane tudi znotraj družbe. 

V fazi načrtovanja uvedbe metode gotovo prihaja do določenih zastojev in pri tem 

nismo nobena izjema. Zlasti se to zgodi, ko pride po podcenjevanja lastnosti posamezne 

metode.  



 

 

Po drugi strani vse svoje poslovne procese dovolj dobro poznamo in jih tudi 

obvladujemo. Predhodnih analiz se ne lotevamo, ker menim, da so bolj primerna za 

večja podjetja. 

Vsa ta leta so se znotraj podjetja dogajala prikrita nasprotovanja striktnem 

doseganju norm. Kakovost storitev je stalno padala, ker je strokovno-tehnični kader 

nerazumljivo pretirano zagovarjal absolutno zaračunavanje in doseganje normativov. 

To se je pokazalo kot huda administrativna ovira. Ne moreš zaračunavati nesmiselnega 

števila ur po posameznih fazah in od ljudi zahtevati več, kot je izvedljivo, ob 

morebitnem nedoseganju norm pa potem vse kaznovati. Današnji trend je, da ljudje 

odhajajo. Obstoječ kader je zato potrebno zadržati in mu prilagoditi organizacijo, ne pa 

obratno. Ne zaposleni, tehnična sredstva predstavljajo tisto rezervo, ki jo je potrebno 

izkoristiti. Ljudje pač so kakršni so, zato jih je potrebno pravilno usposobiti znotraj 

firme.  

Klima v podjetju je bila pri nas že od nekdaj na vzornem nivoju. Za ohranitev 

discipline obstaja več variant. Kot direktor znam biti precej strog. Veste, včasih tudi 

malce absolutizma ne škodi, če ga le ljudje pravilno razumejo. Jaz pravim, bolje slabša 

odločitev kot nikakršna. To ljudje znajo ceniti, zato ti sem in tja marsikatero napako 

tudi odpustijo. Se pa strinjam, da je popolnoma nesprejemljivo, če se stalno motiš.  

Večni problem predstavlja neustrezna komunikacija med top managementom in 

uvajalci sprememb. Pravijo, da največ nesreč povzročijo tisti, ki hodijo po sredini ceste, 

če me razumete, kaj hočem povedati. Hierarhija v podjetju se mora spoštovati. Vsak 

mora točno vedeti, kam spada, ne pa, da si uvajanje sprememb tolmači kar po svoje. Ob 

spremembi lastninjenja je prevladalo prepričanje, da so privatizacijski certifikati dobri 

le za podkurit drva. To je resnično žalostno. Treba je verjeti v stvari, kar je včasih 

izredno težko. 

Če ima podjetje dovolj, jaz pravim finančne tolerance, funkcija časa ne bi smela 

povzročati težav. Vse je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Rezultat je 

najboljši ob optimalnem razmerju med finančno sposobnostjo firme in razpoložljivim 

časom za realizacijo načrtovanih sprememb. Pri tem se potreb ljudi ne sme 

zanemarjati. Kdor to dela, ne bo dolgo zdržal na zahtevnem konkurenčnem tržišču. 

Dano besedo je treba spoštovati. To je velikokrat mnogo bolj pomembno kot vsa 

napisana pravila in sklenjeni dogovori.  

Kadar se kot direktor odločim za spremembe, svojim uvajalcem metod 

spreminjanja vedno podelim stoodstotno pooblastilo. Tu ni težav, ker vodstvo istočasno 

kontrolira njihovo delo kot tudi uspešnost uvajanja posamezne metode v podjetju.  

Dokler bom jaz za krmilom podjetja, nekih nerealnih pričakovanj v zvezi s 

spremembami ne bo. Jaz pravim, da si je vedno treba postaviti realne cilje. Težave se 

sicer pojavljajo pri implikaciji sprememb v prakso, kjer se objektivno ne da oceniti, 

koliko je kdo sposoben in koliko se lahko od posameznika sploh pričakuje.  



Priloga 1 

 

4. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij se lahko pojavijo tudi določene 

negativne posledice. Katere so nastopile v Vašem podjetju? 

Tudi na tem mestu se moram pohvaliti, da kakšnih večjih negativnosti ob uvedbi 

sprememb v našem podjetju v času mojega vodenja ni bilo. Kakovost kot morda najbolj 

na udaru izpostavljena komponenta ni trpela. Moram pa biti realen, s tem sem seveda 

mislil na globalni nivo. Tako kot povsod drugje so bila zabeležena določena manjša 

odstopanja v parcialnem smislu. Podobno velja za inovacijsko sposobnost, pa tudi za 

eventualno bolniško odsotnost. Namreč, nismo ravno med največjimi podjetji, zato se 

vsi med seboj dobro poznajo. Žal se vedno najdejo neke skupine, ki nikakor ne sodijo v 

delovni kolektiv. 

Če že, smo imeli težave z odpuščanjem presežnih zaposlenih. Z ukinitvijo nekaterih 

sektorjev, kot so mehanizacija, transport in elektro oddelek, je prišlo do določenih 

viškov kadra. Moram reči, da smo to problematiko na zadovoljstvo vseh vpletenih dokaj 

uspešno rešili brez nekih večjih konfliktov. Na začetku sem se z vsemi osebno pogovoril. 

Vsem, ki so to želeli, smo podelili status samostojnih podjetnikov in moram reči, da se 

jih je večina, razen nekaj redkih izjem, v tej novi vlogi odlično znašla. Živijo bistveno 

bolje z bistveno višjim zaslužkom. Še več, z nekaterimi še danes nadvse uspešno 

poslujemo, saj je sodelovanje take vrste za naše podjetje bistveno ugodneje, tako s 

kadrovsko-organizacijskega kot tudi finančno-stroškovnega vidika. 

Marsikje v poslovnem okolju se pojavljajo težave z motivacijo. No, pri nas tega k 

sreči ni bilo. Enako velja za zaupanje v ožje vodstvo podjetja. Ljudje enostavno preveč 

zaupajo, kar se včasih pokaže kot dvorezen meč. Zato se držimo načela, da poslovne 

skrivnosti ohranjamo v čim ožjem krogu najbolj lojalnih ljudi v firmi.   

Iz naslova uvajanja metod spreminjanja se našem podjetju produktivnost ni 

zmanjšala, to se je dogajalo kvečjemu kot rezultat nekih splošnih sprememb v celotni 

panogi. Po obdobju večjih sprememb v letih 1995 do 1997 so se zadeve pri nas utirile. 

Priznam pa, da pogled direktorja na uspešnost poslovodenja spremenjenega procesa v 

podjetju ni vedno objektiven, včasih je kar malce zaslepljen.  

Za konec bi omenil še tisto, kar nas nikoli ne preneha žuliti. To so seveda stroški 

poslovanja. Dejstvo je, da so se ob uvedbi določenih metod spreminjanja povečali. To je 

zame povsem sprejemljivo, saj vsaka sprememba terja nek finančen izdatek. Konec 

koncev ni vsak sposoben realizacije večjih ali manjših sprememb v svojem podjetju. Čas 

je denar. Povečanje stroškov nam niso povzročile drage usluge raznih svetovalcev, 

kvečjemu nepredvidene operacije. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK   

Spoštovani gospod direktor!  

Moje ime je Peter Friedl. V času mojega dolgoletnega službovanja v okviru 

gradbenega koncerna GRADIS skupina G d. d., Ljubljana me je želja po izboljšanju 

uspešnosti poslovanja, tako matičnega kot vseh ostalih podjetij v gradbeni panogi, 

spodbudila, da sem se pričel ukvarjati s proučevanjem različnih dejavnikov metod 

spreminjanja, ki jih podjetja v svetu uporabljajo za izboljšanje uspešnosti svojega 

poslovanja. 

Ker gre za temo, ki je nadvse koristna za podjetja in zanimiva za strokovno javnost, 

bom svoja dognanja združil v doktorski disertaciji, ki jo pripravljam na Fakulteti za 

Management v Kopru pod mentorstvom doc. dr. Roberta Biloslava. Naslov teme 

doktorske disertacije je: »Model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja 
organizacij: Primer gradbene panoge«. 

Z raziskavo o vplivu različnih dejavnikov izbire metod spreminjanja na uspešnost 

evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi želim poiskati 

tiste dejavnike, ki bi slovenskim gradbenikom omogočili doseganje kar največje 

poslovne uspešnosti. V raziskavo sem k sodelovanju povabil vsa slovenska gradbena 

podjetja s 50 ali več zaposlenimi z oznako 45.210 in 45.230 po standardni klasifikaciji 

dejavnosti (SKD).  

Moja želja je, da bi tudi Vi sodelovali v raziskavi in s tem prispevali svoj delež k 

boljšem poznavanju dejavnikov izbire metod spreminjanja za izboljšanje uspešnosti 

poslovanja slovenskih podjetij. Zelo Vam bom hvaležen, če si boste vzeli 20 minut časa 

za izpolnitev priloženega anketnega vprašalnika. Prosim, če mi ga vrnete v priloženi 

kuverti, in sicer najkasneje v roku 7 dni. Pridobljeni podatki bodo v zbirni obliki 

uporabljeni za gradbeno panogo kot celoto, zato je s tem zagotovljena tudi njihova 

anonimnost. Objavljeni rezultati raziskave bodo pripomogli k večji prepoznavnosti in 

popularizaciji gradbene panoge v slovenskem prostoru, kar bo podjetjem nudilo večje 

priložnosti pri njihovem uveljavljanju na trgu, razporejanju javnih virov in pridobivanju 

kakovostnejših sredstev (finančnih, človeških, materialnih).  

Ker sem prepričan, da bi tudi Vi radi prispevali svoj delež, se Vam za Vaš čas in 

dragoceno pomoč pri raziskavi že vnaprej iskreno zahvaljujem. V zahvalo za 

sodelovanje Vam bom na Vašo željo posredoval tudi izsledke oziroma rezultate 

raziskave. Za vsa morebitna dodatna pojasnila in tolmačenja sem Vam na voljo preko 

GSM: 031/314-378 ali na e-naslovu: peter.friedl@gradis-skupinag.si.  

 

Lep pozdrav! mag. Peter Friedl, spec. manag. 



 

 

»Model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij: Primer 
gradbene panoge« 

 
Cilj pričujoče raziskave, ki je pred Vami, je proučiti vpliv dejavnikov izbire metod spreminjanja na 

uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij v slovenski gradbeni panogi v desetletnem obdobju 

(1995–2005). 

 
 
 
 
1. Polni naziv Vašega podjetja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
2. Katero izmed naslednjih metod spreminjanja podjetja ste uporabili v 

obdobju 1995–2005? Za vsako metodo spreminjanja podjetij obkrožite le eno številko!  
 

Zap. 
št. 

Metode spreminjanja podjetij v  
slovenski gradbeni panogi  

 

Da 
 

Ne   

1. Skrajševanje pretočnih časov 1 2 

2. Strateško načrtovanje 1 2 

3. Celovito ravnanje s kakovostjo (angl. Total Quality Management) 1 2 

4. Snovanje vizije in poslanstva 1 2 

5. Zunanje izvajanje (angl. Outsorcing) 1 2 

6. Primerjalno presojanje (angl. Benchmarking) 1 2 

7. Vertikalna integracija 1 2 

8. Oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti  1 2 

9. Merjenje nivoja zadovoljstva kupcev 1 2 

10. Strategija rasti 1 2 

11. Reinženiring (angl. Business Process Reengineering) 1 2 

12. Optimiranje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (ABC metoda) 1 2 

13. Upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship 

Management) 1 2 

14. Upravljanje z znanjem (angl. Knowledge Management) 1 2 

15. Strateško zavezništvo 1 2 

16. Sistem uravnoteženih kazalnikov (angl. Balance Scorecard) 1 2 
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3. V kolikšni meri so na izbiro metode spreminjanja v Vašem podjetju vplivali 
naslednji dejavniki? Za vsak dejavnik obkrožite številko, ki najbolj odraža Vaše stališče! Ni 

pravilnih in nepravilnih odgovorov.  

 
Zap. 
št. 

Dejavniki izbire metod spreminjanja  
podjetij v slovenski gradbeni panogi 

Popolnoma 
nepomembno 

Zelo 
pomembno 

1. Intenzivnost sprememb v okolju.  1 2 3 4 5 

2. Razpoložljiv čas za odziv podjetja na vplive okolja. 1 2 3 4 5 

3. Nedoseganje postavljenih ciljev podjetja. 1 2 3 4 5 

4. Razpoložljiva sredstva podjetja (finančna, človeška, materialna). 1 2 3 4 5 

5. Znanje zaposlenih. 1 2 3 4 5 

6. Pričakovani odpori k spremembam. 1 2 3 4 5 

7. Skladnost s cilji podjetja.  1 2 3 4 5 

8. Skladnost s strategijami, ki jih podjetje že izvaja. 1 2 3 4 5 

9. Skladnost z metodami spreminjanja, ki jih podjetje že uporablja. 1 2 3 4 5 

10. Kultura podjetja: vrednote, navade, običaji, vedenje, norme 

zaposlenih. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Kultura družbenega okolja: odnos do sprememb, pravica do dela, 

podjetniški duh, sprejemanje tveganja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Interesi zaposlenih. 1 2 3 4 5 

13. Interesi vršnega managementa. 1 2 3 4 5 

14. Interesi sindikatov. 1 2 3 4 5 

15. Interesi kupcev. 1 2 3 4 5 

16. Interesi dobaviteljev. 1 2 3 4 5 

17. Interesi lastnikov. 1 2 3 4 5 

18. Interesi bank upnic. 1 2 3 4 5 

19. Interesi države. 1 2 3 4 5 

20. Interesi širše družbe. 1 2 3 4 5 

21. Potreben čas za uvedbo spremembe v podjetju. 1 2 3 4 5 

22. Potrebna sredstva za uvedbo spremembe v podjetju. 1 2 3 4 5 

23. Spremembe v vršnem managementu podjetja. 1 2 3 4 5 

24. Spremembe v odnosih moči znotraj poslovno-funkcijskih enot 

podjetja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25. Poznavanje metode spreminjanja s strani vršnega managementa 

podjetja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Predhodne izkušnje (negativne, pozitivne) vršnega managementa 

z uvajanjem sprememb. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27. Popularnost metode spreminjanja v podjetju. 1 2 3 4 5 

28. Popularnost metode spreminjanja v panogi. 1 2 3 4 5 

29. Priporočila strokovne javnosti. 1 2 3 4 5 

30. Pričakovane koristi od uporabe metode spreminjanja za podjetje. 1 2 3 4 5 

 
 
 



 

 

4. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij lahko nastopijo razli čne 
pomanjkljivosti. Katere so se pojavile v Vašem podjetju? Za vsako nastalo 

pomanjkljivost obkrožite številko, ki najbolj odraža Vaše stališče! Ni pravilnih in nepravilnih 

odgovorov.    
 

Zap. 
št. 

Pomanjkljivosti pri uvajanju metod  
spreminjanja v podjetju  

Se popolnoma  ne 
strinjam 

Se popolnoma 
strinjam  

1. Uvajanje metode spreminjanja z nezadostnim poznavanjem 

njenih osnovnih značilnosti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Nezadostno poznavanje poslovnega procesa oziroma poslovne 

funkcije, ki se spreminja. 1 2 3 4 5 

3. Preobsežna predhodna analiza obstoječega stanja. 1 2 3 4 5 

4. Pomanjkljivosti v fazi načrtovanja uvedbe metode 

spreminjanja v podjetju. 1 2 3 4 5 

5. Takojšnje uvajanje metode spreminjanja brez pilotnega 

testiranja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Neustrezna klima v podjetju med procesom uvajanja metode 

spreminjanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Neustrezna komunikacija med vodjo projekta uvajanja 

sprememb in vršnim managementom. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Uvajanje sprememb ni bilo sistemsko in posamezni kritični 

elementi sistema so ostali nespremenjeni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Uvajanju metode spreminjanja se ni posvečala zadostna 

pozornost. 1 2 3 4 5 

10. Metoda spreminjanja v podjetju ni polno zaživela. 1 2 3 4 5 

11. Metoda spreminjanja ni postala sestavni del kulture podjetja. 1 2 3 4 5 

12. Nezadosten managerski kader za uvedbo metode spreminjanja 

v podjetje.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Nezadostno znanje zaposlenih. 1 2 3 4 5 

14. Neustrezen odziv v podjetju na odpore proti spremembam, ki 

so se pojavili pri uvajanju metode spreminjanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Prepočasna realizacija načrtovanih sprememb, kar je pripeljalo 

do izgube podpore k uvedbi metode spreminjanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Zanemarjanje potreb ljudi, ki so uvajali metode spreminjanja. 1 2 3 4 5 

17. Vodja uvajanja metode spreminjanja ni imel vseh pristojnosti 

pri svojem delu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Nezadostna podpora vršnega managementa k spremembam, ki 

jih je prinašala metoda spreminjanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Premalo finančnih sredstev v podjetju za izvedbo metode 

spreminjanja. 1 2 3 4 5 

20. Nerealna pričakovanja v podjetju glede rezultatov metode 

spreminjanja. 1 2 3 4 5 

21. Kompleksnost metod spreminjanja ni ustrezala nivoju 

razvitosti podjetja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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5. Pri uvajanju metod spreminjanja podjetij se lahko pojavijo tudi določene 
negativne posledice. Katere so nastopile v Vašem podjetju?  Za vsako pojavljeno 

nezaželeno posledico obkrožite številko, ki najbolj odraža Vaše stališče! Ni pravilnih in 

nepravilnih odgovorov. 
 

Zap. 
št. 

Nezaželene posledice v podjetju pri  
uvajanju metode spreminjanja  

Se popolnoma 
ne strinjam 

Se popolnoma 
strinjam  

1. Zmanjšanje motivacije. 1 2 3 4 5 

2. Zmanjšanje zaupanja v vršni management. 1 2 3 4 5 

3. Znižanje inovacijske sposobnosti podjetja. 1 2 3 4 5 

4. Znižanje kakovosti storitev. 1 2 3 4 5 

5. Povečanje odsotnosti z dela (bolniški staleži). 1 2 3 4 5 

6. Odpuščanje presežnih delavcev. 1 2 3 4 5 

7. Zmanjšanje produktivnosti. 1 2 3 4 5 

8. Težje poslovodenje spremenjenega procesa v podjetju. 1 2 3 4 5 

9. Povečanje stroškov poslovanja (svetovalci, neproduktivne 

operacije). 1 2 3 4 5 

 

 
Prosim, če anketni vprašalnik vrnete v priloženi kuverti na izpisan naslov. 

 

Najlepša hvala za Vaš čas in pomoč pri raziskavi! 

mag. Peter Friedl, spec. manag. 

 
 
 
 
Da, želim prejeti rezultate raziskave 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ime in priimek: 

Uradni naziv: 

Telefon: 

E-naslov: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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MATRIKI KOMPONETNIH UTEŽI – DEJAVNIKI IZBIRE METOD 
SPREMINJANJA 

Matrika 1 komponentnih uteži po pravokotni rotaciji (angl. Varimax with Kaiser 

Normalization) splošnih dejavnikov izbire metod spreminjanja gradbenih podjetij 

Splošni dejavniki  

izbire metod spreminjanja 

gradbenih podjetij ↓ 

Komponente uteži* po pravokotni rotaciji 

1 2 3 4 5 6 

d12 – interesi zaposlenih 0,726611      

d10 – kultura podjetja: vrednote, 

navade, običaji, vedenje, norme 

zaposlenih 

0,663947  0,321505    

d6 – pričakovani odpori k 

spremembam 
0,567138      

d11 – kultura družbenega okolja 0,556307    0,442501  

d18 – interesi bank upnic 0,506811 0,323723     

d15 – interesi kupcev  0,748820     

d16 – interesi dobaviteljev 0,333245 0,627901     

d20 – interesi širše družbe  0,613636   0,573735  

d5 – znanje zaposlenih  0,539969     

d8 – skladnost s strategijami, ki 

jih podjetje že izvaja 
  0,830821 0,356934   

d9 – skladnost z metodami 

spreminjanja, ki jih podjetje že 

uporablja 

  0,742134    

d7 – skladnost s cilji podjetja   0,683621 0,325151   

d1 – intenzivnost sprememb v 

okolju 
   0,738285   

d13 – interes vršnega 

managementa 
  0,301059 0,65739   

d2 – razpoložljiv čas za odziv 

podjetja na vplive okolja 
 0,382057  0,576695   

d17 – interesi lastnikov    0,567004  0,460278 

d19 – interesi države  0,328979   0,797892  

d14 – interesi sindikatov     0,771770  

d3 – nedoseganje postavljenih  

ciljev podjetja 
     0,844775 

d4 – razpoložljiva sredstva 

podjetja (finančna, človeška, 

materialna) 

0,405455     0,722840 

* Prikazane so le vrednosti uteži nad 0,3. Število iteracij: 11.  

 



 

 

Matrika 2 komponentnih uteži po pravokotni rotaciji (angl. Varimax with Kaiser 

Normalization) operativnih dejavnikov izbire metod spreminjanja gradbenih 

podjetij 

Operativni dejavniki  

izbire metod spreminjanja 

gradbenih podjetij ↓ 

Komponente uteži* po pravokotni rotaciji 

1 2 3 

d23 – spremembe v vršnem 

managementu podjetja 
0,796659  0,290808 

d25 – poznavanje metode 

spreminjanja s strani vršnega 

managementa podjetja 

0,792079 0,24753  

d24 – spremembe v odnosih 

moči znotraj poslovno-

funkcijskih enot podjetja 

0,742542  0,336113 

d26 – predhodne izkušnje 

(negativne, pozitivne) vršnega 

managementa z uvajanjem 

sprememb 

0,610047 0,373163  

d30 – pričakovane koristi od 

uporabe metode spreminjanja 

za podjetje 

0,458880 0,342820  

d27 – popularnost metode 

spreminjanja v podjetju 
 0,793405 0,284716 

d29 – priporočila strokovne 

javnosti 
 0,698231 -0,240600 

d28 – popularnost metode 

spreminjanja v panogi 
 0,673966 0,544402 

d21 – potreben čas za uvedbo 

spremembe v podjetju 
  0,756582 

d22 – potrebna sredstva za 

uvedbo spremembe v podjetju 
0,212998  0,736384 

* Prikazane so le vrednosti uteži nad 0,3. Število iteracij: 6.  
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MATRIKA KORELACIJ – POMANJKLJIVOSTI OB UVEDBI METOD  SPREMINJANJA GRADBENIH PODJETIJ 

Matrika korelacij med pomanjkljivostmi ob uvedbi metod spreminjanja podjetij in sestavljeno spremenljivko pomanjkljivosti  

p1-21  

↓ → 

 

Korelacije 

 

p 

 

 

p1 

 

 

p2 

 

 

p3 

 

 

p4 

 

 

p5 

 

 

p6 

 

 

p7 

 

 

p8 

 

 

p9 

 

 

p10 

 

 

p11 

 

 

p12 

 

 

p13 

 

 

p14 

 

 

p15 

 

 

p16 

 

 

p17 

 

 

p18 

 

 

p19 

 

 

p20 

 

 

p21 

 p 

 

r* 1 **0,566 **0,585 **0,398 **0,654 **0,457 **0,563 **0,621 **0,652 **0,692 **0,700 **0,660 **0,704 **0,578 **0,650 **0,615 **0,644 **0,613 **0,705 **0,600 **0,586 **0,672 
α (dvo. test) – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p1 

 

r* **0,566 1 *0,514 0,179 **0,434 **0,600 *0,252 **0,420 *0,275 **0,447 **0,323 *0,229 *0,243 0,205 *0,257 *0,280 **0,382 0,226 0,212 **0,320 **0,370 *0,249 
α (dvo. test) 0 – 0 0,126 0 0 0,03 0 0,018 0 0,005 0,05 0,037 0,079 0,027 0,016 0,001 0,053 0,069 0,005 0,001 0,032 

p2 

 

r* **0,585 **0,514 1 **0,407 **0,415 *0,229 *0,262 **0,359 **0,358 **0,373 **0,425 *0,288 *0,273 *0,283 **0,321 **0,305 0,097 *0,271 **0,345 **0,388 0,209 *0,426 
α (dvo. test) 0 0 – 0 0 0,05 0,024 0,002 0,002 0,001 0 0,013 0,019 0,014 0,005 0,008 0,413 0,019 0,003 0,001 0,074 0 

p3 

 

r* **0,398 0,179 **0,407 1 **0,315 *0,291 0,06 0,119 0,226 0,208 0,125 -0,015 *0,296 0,207 0,061 *0,290 0,034 0,129 0,169 *0,235 **0,363 **0,417 
α (dvo. test) 0 0,126 0 – 0,006 0,012 0,613 0,314 0,053 0,075 0,287 0,896 0,01 0,077 0,605 0,012 0,771 0,273 0,149 0,044 0,001 0 

p4 

 

r* **0,654 **0,434 **0,415 **0,315 1 **0,319 **0,399 *0,288 **0,368 **0,515 **0,498 **0,436 **0,471 **0,420 **0,332 **0,314 *0,240 *0,293 *0,286 0,22 **0,459 **0,540 
α (dvo. test) 0 0 0 0,006 – 0,006 0 0,013 0,001 0 0 0 0 0 0,004 0,006 0,039 0,011 0,013 0,06 0 0 

p5 

 

r* **0,457 **0,600 *0,229 *0,291 **0,319 1 0,17 *0,261 *0,250 **0,469 0,129 0,127 **0,324 *0,254 0,094 **0,312 **0,352 0,139 0,064 0,155 0,216 0,222 
α (dvo. test) 0 0 0,05 0,012 0,006 – 0,148 0,025 0,032 0 0,275 0,282 0,005 0,029 0,427 0,007 0,002 0,238 0,589 0,188 0,065 0,057 

p6 

 

r* **0,563 *0,252 *0,262 0,06 **0,399 0,17 1 **0,438 *0,376 **0,463 **0,475 **0,464 **0,483 0,223 **0,361 *0,233 *0,255 *0,292 *0,293 *0,271 0,215 *0,285 
α (dvo. test) 0 0,03 0,024 0,613 0 0,148 – 0 0,001 0 0 0 0 0,056 0,002 0,046 0,028 0,012 0,011 0,02 0,066 0,014 

p7 

 

r* **0,621 **0,420 *0,359 0,119 *0,288 *0,261 **0,438 1 **0,328 **0,517 *0,296 **0,372 **0,340 **0,357 **0,430 **0,368 **0,402 *0,265 **0,413 **0,497 *0,269 *0,249 
α (dvo. test) 0 0 0,002 0,314 0,013 0,025 0 – 0,004 0 0,01 0,001 0,003 0,002 0 0,001 0 0,023 0 0 0,02 0,033 

p8 

 

r* **0,652 *0,275 **0,358 0,226 **0,368 *0,250 **0,376 **0,328 1 **0,367 **0,504 **0,539 **0,581 0,218 **0,426 **0,414 **0,432 **0,370 **0,422 **0,361 *0,267 *0,287 
α (dvo. test) 0 0,018 0,002 0,053 0,001 0,032 0,001 0,004 – 0,001 0 0 0 0,063 0 0 0 0,001 0 0,002 0,021 0,013 

p9 

 

r* **0,692 **0,447 **0,373 0,208 **0,515 **0,469 **0,463 **0,517 **0,367 1 **0,428 **0,462 **0,400 **0,525 **0,355 **0,336 **0,341 *0,266 ** 0,385 **0,424 *0,264 **0,465 
α (dvo. test) 0 0 0,001 0,075 0 0 0 0 0,001 – 0 0 0 0 0,002 0,003 0,003 0,022 0,001 0 0,023 0 

p10 

 

r* **0,700 **0,323 **0,425 0,125 **0,498 0,129 **0,475 *0,296 **0,504 **0,428 1 **0,711 **0,450 **0,410 **0,491 *0,251 **0,451 **0,456 **0,535 **0,375 **0,357 **0,377 
α (dvo. test) 0 0,005 0 0,287 0 0,275 0 0,01 0 0 – 0 0 0 0 0,031 0 0 0 0,001 0,002 0,001 

p11 

 

r* **0,660 *0,229 *0,288 -0,015 **0,436 0,127 **0,464 **0,372 **0,539 **0,462 **0,711 1 **0,478 **0,365 **0,455 **0,368 **0,428 **0,426 **0,470 *0,283 *0,246 **0,402 
α (dvo. test) 0 0,05 0,013 0,896 0 0,282 0 0,001 0 0 0 – 0 0,001 0 0,001 0 0 0 0,014 0,035 0 

p12 

 

r* **0,704 *0,243 *0,273 *0,296 **0,471 **0,324 **0,483 **0,340 **0,581 **0,400 **0,450 **0,478 1 **0,351 **0,416 **0,432 **0,468 **0,387 **0,489 **0,389 **0,440 **0,369 
α (dvo. test) 0 0,037 0,019 0,01 0 0,005 0 0,003 0 0 0 0 – 0,002 0 0 0 0,001 0 0,001 0 0,001 

p13 

 

r* **0,578 0,205 *0,283 0,207 **0,420 *0,254 0,223 **0,357 0,218 **0,525 **0,410 **0,365 ** 0,351 1 **0,363 **0,429 **0,303 0,203 **0,328 *0,241 *0,243 **0,599 
α (dvo. test) 0 0,079 0,014 0,077 0 0,029 0,056 0,002 0,063 0 0 0,001 0,002 – 0,001 0 0,009 0,083 0,004 0,039 0,037 0 

p14 

 

r* **0,650 *0,257 **0,321 0,061 **0,332 0,094 **0,361 **0,430 **0,426 **0,355 **0,491 **0,455 **0,416 **0,363 1 **0,468 **0,533 **0,409 **0,494 **0,355 **0,317 **0,449 
α (dvo. test) 0 0,027 0,005 0,605 0,004 0,427 0,002 0 0 0,002 0 0 0 0,001 – 0 0 0 0 0,002 0,006 0 

p15 

 

r* **0,615 *0,280 **0,305 *0,290 **0,314 **0 ,312 *0,233 **0,368 **0,414 **0,336 *0,251 **0,368 **0,432 **0,429 **0,468 1 **0,409 *0,281 **0,360 **0,319 **0,312 **0,433 
α (dvo. test) 0 0,016 0,008 0,012 0,006 0,007 0,046 0,001 0 0,003 0,031 0,001 0 0 0 – 0 0,015 0,002 0,006 0,007 0 

p16 

 

r* **0,644 **0,382 0,097 0,034 *0,240 **0,352 *0,255 **0,402 **0,432 **0,341 **0,451 **0,428 **0,468 **0,303 **0,533 **0,409 1 **0,553 **0,566 **0,387 **0,364 **0,330 
α (dvo. test) 0 0,001 0,413 0,771 0,039 0,002 0,028 0 0 0,003 0 0 0 0,009 0 0 – 0 0 0,001 0,001 0,004 

p17 

 

r* **0,613 0,226 *0,271 0,129 *0,293 0,139 *0,292 *0,265 **0,370 *0,266 **0,456 **0,426 **0,387 0,203 **0,409 *0,281 **0,553 1 **0,804 *0,238 **0,404 **0,376 
α (dvo. test) 0 0,053 0,019 0,273 0,011 0,238 0,012 0,023 0,001 0,022 0 0 0,001 0,083 0 0,015 0 – 0 0,041 0 0,001 

p18 

 

r* **0,705 0,212 **0,345 0,169 *0,286 0,064 *0,293 **0,413 **0,422 **0,385 **0,535 **0,470 **0,489 **0,328 **0,494 **0,360 **0,566 **0,804 1 **0,427 **0,410 **0,489 
α (dvo. test) 0 0,069 0,003 0,149 0,013 0,589 0,011 0 0 0,001 0 0 0 0,004 0 0,002 0 0 – 0 0 0 

p19 r* **0,600 **0,320 **0,388 *0,235 0,22 0,155 *0,271 **0,497 **0,361 **0,424 **0,375 *0,283 **0,389 *0,241 **0,355 **0,319 **0,387 *0,238 **0,427 1 **0,448 **0,358 
α (dvo. test) 0 0,005 0,001 0,044 0,06 0,188 0,02 0 0,002 0 0,001 0,014 0,001 0,039 0,002 0,006 0,001 0,041 0 – 0 0,002 

p20 r* **0,586 **0,370 0,209 **0,363 **0,459 0,216 0,215 *0,269 *0,267 *0,264 **0,357 *0,246 **0,440 *0,243 **0,317 **0,312 **0,364 **0,404 **0,410 **0,448 1 **0,415 
α (dvo. test) 0 0,001 0,074 0,001 0 0,065 0,066 0,02 0,021 0,023 0,002 0,035 0 0,037 0,006 0,007 0,001 0 0 0 – 0 

p21 

 

r* **0,672 *0,249 **0,426 **0,417 **0,540 0,222 *0,258 *0,249 *0,287 **0,465 **0,377 **0,402 **0,369 **0,599 **0,449 **0,433 **0,330 **0,376 **0,489 **0,358 **0,415 1 
α (dvo. test) 0 0,032 0 0 0 0,057 0,014 0,033 0,013 0 0,001 0 0,001 0 0 0 0,004 0,001 0 0,002 0 – 

* Korelacija je statistično značilna pri manj kot 5 % tveganju (dvostranski preizkus). 

** Korelacija je statistično značilna pri manj kot 1 % tveganju (dvostranski preizkus).  





Priloga 5 

 

MATRIKA KOMPONETNIH UTEŽI – NEZAŽELENE POSLEDICE 
SPREMINJANJA 

Matrika komponentnih uteži po pravokotni rotaciji (angl. Varimax with Kaiser 

Normalization) nezaželenih posledic spreminjanja gradbenih podjetij   

Nezaželene posledice spreminjanja 

gradbenih podjetij ↓ 

Komponente uteži* po pravokotni rotaciji 

1 2 3 4 

np5 – povečanje odsotnosti z dela 

(bolniški staleži) 
0,805265    

np4 – znižanje kakovosti  

storitev 
0,784854    

np7 – zmanjšanje 

produktivnosti 
0,725114  0,367106  

np3 – znižanje inovacijske  

sposobnosti podjetja 
0,605261 0,541794   

np2 – zmanjšanje zaupanja  

v vršni management 
 0,883293   

np1 – zmanjšanje  

motivacije 
 0,757184   

np9 – povečanje stroškov poslovanja 

(svetovalci, neproduktivne operacije) 
  0,874204  

np8 – težje poslovodenje 

spremenjenega procesa v podjetju 
0,331449  0,664429  

np6 – odpuščanje presežnih  

delavcev 
   0,971189 

* Prikazane so le vrednosti uteži nad 0,3. Število iteracij: 5.  

 





Priloga 6 

 

LEVENOVA F-PREIZKUSA HOMOGENOSTI (ENAKOSTI) VARIANC  

Levenov F-preizkus homogenosti (enakosti) varianc glede na kriterij velikosti 

podjetja po 55. členu ZGD-1 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Levenov  

F-preizkus 
df1 df2 α 

Mehki dejavniki 3,195 2 71 0,047 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 2,312 2 71 0,107 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 1,651 2 71 0,199 

Neposredni ekonomski interesi  2,379 2 71 0,100 

Socialnoekonomski in politični interesi 2,040 2 71 0,138 

Nedoseganje ciljev 0,766 2 71 0,469 

Vršni management 3,461 2 71 0,037 

Popularnost metod spreminjanja 2,460 2 71 0,093 

Potreben čas in sredstva 0,633 2 71 0,534 

 

Levenov F-preizkus homogenosti (enakosti) varianc glede na kriterij števila 

zaposlenih v podjetju 

Dimenzije dejavnikov izbire metod 

spreminjanja gradbenih podjetij ↓ 

Levenov  

F-preizkus 
df1 df2 α 

Mehki dejavniki 2,336 2 71 0,104 

Interesi primarnih zunanjih udeležencev 3,585 2 71 0,033 

Skladnost s strateškimi usmeritvami podjetja 1,999 2 71 0,143 

Neposredni ekonomski interesi  2,684 2 71 0,075 

Socialnoekonomski in politični interesi 1,725 2 71 0,186 

Nedoseganje ciljev 1,822 2 71 0,169 

Vršni management 3,730 2 71 0,029 

Popularnost metod spreminjanja 2,957 2 71 0,058 

Potreben čas in sredstva 1,050 2 71 0,355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 7 

 

NAKAZUJO ČI VPLIVI DIMENZIJ DEJAVNIKOV IZBIRE METOD 
SPREMINJANJA  

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

4 – snovanje vizije in poslanstva  

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Vršni  

management 
0,64 0,426 1,28 72 0,205 0,23368 0,18257 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

5 – zunanje izvajanje  

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Socialnoekonomski 

in politični interesi  
4,116 0,046 1,383 69,451 0,171 0,3 0,22055 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

6 – primerjalno presojanje  

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Nedoseganje  

ciljev 
11,04 0,001 -1,49 26,552 0,146 -0,43576 0,24033 

 



 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

8 – oblikovanje ključnih konkurenčnih sposobnosti   

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Skladnost s 

strateškimi 

usmeritvami podjetja  

2,715 0,104 1,621 72 0,109 0,31447 0,19401 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

10 – strategija rasti   

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Potreben čas  

in sredstva 
0,069 0,794 1,854 72 0,068 0,33734 0,18199 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

12 – optimiranje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa    

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Skladnost s 

strateškimi 

usmeritvami podjetja 

0,233 0,63 1,446 72 0,153 0,2858 0,19766 

 



Priloga 7 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

13 – upravljanje odnosov s strankami     

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Socialnoekonomski 

in politični interesi 
1,199 0,277 1,323 72 0,19 0,29167 0,22045 

Potreben čas  

in sredstva 
0,374 0,543 1,421 72 0,16 0,24927 0,17548 

 

Nakazujoč vpliv dimenzije dejavnikov izbire metod spreminjanja ob uvedbi metode 

15 – strateško zavezništvo     

Statistični  

preizkusi → 

F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus  

enakosti povprečij 

Dimenzije 

dejavnikov izbire 

metod spreminjanja ↓ 

F α  t df 

α 

(dvostranski 

preizkus) 

Razlika 

povprečij  

Standardna 

napaka 

razlike 

Neposredni 

ekonomski interesi 
0,171 0,68 1,358 72 0,179 0,22390 0,16491 

Vršni  

management 
0,360 0,55 1,502 72 0,137 0,23941 0,15936 

 


