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POVZETEK  

V magistrski nalogi je predstavljena sistematika uspešnega izvajanja strateških ukrepov v 

slovenskih podjetjih z bonitetno finančno oceno A. Z anketnim vprašalnikom, poslanim 1.291 

vršnim managerjem iz majhnih, srednjih in velikih podjetij ter z bonitetno finančno oceno A, 

pridobljeno v letu 2017, je iz 364 rešenih vprašalnikov razvidno in s kvantitativno raziskavo 

ugotovljeno, da se enaki strateški ukrepi izvajajo enako učinkovito glede na dejavnost ali 

velikost gospodarske druţbe. Ključni finančno učinkoviti ukrepi so usmerjeni v izvedbo 

zastavljenih ciljev, sledijo ukrepi za primerno delovno okolje in ukrepi za usklajenost in 

motiviranje z delovnimi procesi, ter tudi ukrepi za razvijanje notranje ustvarjalnosti in 

inovativnosti. Zelo pomembna pa je tudi podpora izvršnih managerjev. Najpomembnejši 

ukrepi se izvajajo zaradi spremljanja in prilagajanja poslovnemu okolju. Analiza prejetih 

odgovorov je pokazala, da so kritični zaviralni dejavniki predvsem naslednji: pravno okolje, 

davčna politika, neproţnost javnih ustanov in neproţno zaposlovanje. V sklepu so podani 

predlogi za dolgoročnejše načrtovanje poslovanja in uspešnejšo izbiro strategij ter izvedbo 

strateških ukrepov.  

Ključne besede: finančna uspešnost, kazalniki doseganja izvedbe, management, podjetja, 

strateški ukrepi. 

SUMMARY  

The master's thesis presents the systematics behind successful implementation of strategic 

actions in Slovenian companies with an A credit rating. The empirical part is based on a 

survey questionnaire distributed to 1,291 executive managers from small, medium and large 

Slovenian companies with an A credit rating in 2017. The results acquired from 364 

completed questionnaires and quantitative research reveal that the same strategic actions are 

implemented almost equally effectively in terms of the activity or size of the company. The 

key actions are the implementation of the set goals, actions for an appropriate working 

environment for motivation and for motivation and harmonization with work processes, for 

developing creativity and innovation. A very important action is also the executive managers’ 

support to the management of the company. The most important actions for adapting to the 

external environment are the actions for monitoring and adapting to the business environment. 

Descriptively obtained critical disincentive factors from the external environment are: legal 

environment, fiscal policy, rigidity of public institutions and inefficient recruitment. The 

thesis introduces suggestions for long-term business planning as well as for more successful 

selection of strategies and implementation of strategic actions.  

Key words: companies, financial performance, management, measures, strategic actions. 
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1 UVOD  

Kako uspešno poslovati, je v managementu vse večji vsakodnevni izziv. Za prilagajanje 

poslovnemu okolju naj bi bilo zelo pomembno, da v podjetju in tudi v drugih organizacijah 

zagotovijo dober model ali smernice. V ta namen v magistrski nalogi obravnavamo 

sistematiko izvajanja strateških ukrepov, ki izhajajo iz procesa načrtovanja strategij. 

Strategijam precej uspešno sledimo s strateškimi ukrepi, saj je za snovanje potrebna izvedba 

strateške analize, ki pa je ni moţno uspešno izvesti brez kritičnega strateškega razmišljanja in 

ponovne preveritve (Grundy 1998, 43).  

Zaradi številnih ciljev in usmeritev strategije omejijo poslovno odločanje, zato je treba 

upoštevati določena pravila. Pogosto so poenostavljeno opredeljene kot vsaka moţna 

poslovna usmeritev podjetja, s katero, če je izvedena, doseţemo strateške cilje (Pučko 2006, 

169). V resnici pa gre za usmeritve vršnega managerja, za splošne načine dela in opredelitve, 

kako bomo dosegli strateški cilj (prepoznavnost na trgu). Strateški cilj bolje doseţemo s 

premišljenim snovanjem razumljivih in smiselnih podciljev (dejavnikov uspešnosti) ter z 

nadzorovanjem izvajanja strateških ukrepov. Da jih bolje doseţemo, ukrepamo na podlagi  

primernih meritev uspešnosti in s prilagajanjem strateških ukrepov. Zato meritve, v kolikor z 

izvajanjem ne dosegamo pozitivnih finančnih učinkov, stalno spremljamo, spreminjamo ali 

izboljšujemo strateške ukrepe. Hkrati pa v podjetju spremljamo finančni učinek na podlagi 

strateškega cilja (doseganja dobička), kar pomeni uspešno doseganje zasnovanih posameznih 

stopenj naloţbe, ki smo jo načrtovali v ta namen. Pri tem uporabimo tudi taktike za odpravo 

nasprotovanj, ki so osnovane na podlagi precejšnjih strokovnih znanj. Strategije naj bi bile 

zasnovane za namen dolgoročnejšega poslovanja, taktike pa naj bi pripomogle k 

uspešnejšemu poslovanju na ţe izbrani poti (Rozman 1993, 137). Strategije naj bi bile 

uporabljene na izvršni, taktike pa na izvedbeni ravni, kar pa ne drţi povsem. Tudi s taktikami 

in orodji odpravljamo nasprotja. Treba se je zavedati, da so tudi na izvedbeni ravni enaka 

prizadevanja, zato je v relativnem smislu oboje uporabljeno na vseh ravneh v podjetju, tako 

vodstvenih kot izvedbenih (Ackoff 1990, 522−524). Če gre za kritičen upad poslovanja, 

zaradi iskanja razrešitev za doseganje strateških ciljev s strateškim procesom strokovno 

presojamo notranje in zunanje okolje, ob tem pa tudi zato, da bolj strokovno izberemo več 

kombinacij strategij. Notranje strategije so namenjene zaščiti in so racionalne (na primer 

zaostrovanje nadzora, izboljšanje procesov, spremembe vodenja), zunanje pa so osredotočene 

na ključne zmoţnosti, kot so diverzifikacijske (na primer prodor na trg, pritisk na dobavitelje, 

cenovne spremembe), pojasnjuje Sternad (2011, 107−109). Eden od ciljev učinkovite 

strategije je lahko tudi smiselna prilagoditev okolju z edinstvenimi tekmovalnimi prednostmi 

in priloţnostmi (Ireland idr. 2001, 53). Kot pojasnjuje Pučko (2002, 283−284), lahko 

opredelitev strategij ţe bolje razumemo kot splet načrtovanih, ciljno usmerjenih odločitev in 

akcij, tudi razporejanje virov, za razvoj organizacijskih sposobnosti za premagovanje 

poslovnih izzivov iz okolja. Grundy (1998, 48) navede, da gre za vzorec preteklih in sedanjih 

odločitev. Rečemo lahko, da so kot umetnost vodenja, da uspemo z razpoloţljivimi sredstvi 
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doseči strateške cilje, ker se z izbiro usmerimo in določimo cilje kje in kako jih doseči, vendar 

pa podrobnosti, kako naj jih doseţemo niso opredeljene. Cilji so pa usmeritev za pripravo 

akcijskih načrtov, kar pomeni tudi za načrtovanje sedanjih in tudi preventivnih ukrepov za 

uspešnejše poslovanje tudi v prihodnosti (Ackoff 1990, 521−522). Praktična uporaba izbranih 

strategij namreč poteka tako, da jih najprej pretvorimo v potrebne akcije ali aktivnosti, ki jih 

lahko izvedemo z delegiranjem nalog, vendar moramo pred tem urediti vse potrebno za 

uspešno izvedbo oziroma usmeritve v podjetju (Duh 2015, 251). Prav zaradi prej navedenega 

in hitrih sprememb v okolju pogosto in čim bolj smiselno načrtujemo predvidene in dovolj 

preverjene strateške ukrepe, ki naj bi bili, kot navaja Ackoff (1990, 522), pravilno zasnovani 

in v tesni povezavi s strategijo. Strateški ukrepi naj bi zato izhajali iz strateškega procesa, s 

čimer naj bi bilo omogočeno bolj smotrno določanje (sedanjih, prihodnjih in tudi rezervnih) 

alternativ (Sternad 2011, 95). Nenehno naj bi tudi povečevali dodano vrednost izdelka ali 

storitve, zniţevali stroške, povečevali učinkovitost naprav in učinkov dela ter izboljševali 

plačilno sposobnost (Rozman 1993, 166). Zato ţe v strateškem načrtu opredelimo potrebne 

strateške ukrepe, prednostne naloge, vse korake za dosego posameznega specifičnega cilja ter 

potrebne procese in strukture (Brui 2018, 538). Pomembno je tudi ustrezno prizadevanje 

posameznikov, opredelitev ključnih aktivnosti v podjetju ali v organizaciji in vzpostavitev 

spodbudnega sistema za izvedbo (Olson, Slater in Hult 2005, 47). Langfield-Smith (1997, 

211) opozarja, da je izvajanje strateških ukrepov na ravni posameznih funkcij mogoče le, če je 

denarni tok še ustrezen, ker je potrebna sinergija s cilji.  

Ukrepi so strateški, če na obseg in usmeritve podjetja ali organizacije vplivajo tako, da je 

poslovanje uspešnejše in se pri tem smotrno porabljajo tudi viri (Sternad 2011, 95). Strateški 

ukrepi ne pomenijo enako kot strategija, ker so ukrepi operativni (izvedbeni) načrti (Toman 

2014, 148). Luffman, Sanderson in Kenny (1996, 18) navajajo, da se izvajajo na ravni 

posameznih funkcij. Strateški ukrepi so namreč akcijski koraki za dosego izvedbenih 

podciljev in so tudi temeljito preučeni ter smiselno izbrani. Zahteva in tudi nadzira jih vršni 

manager. Ko so ustaljeni, lahko nadaljuje z vpeljevanjem novih in tudi ukinitvijo prejšnjih. 

Izvedbeni cilji pa so podcilji izbranih strategij, med tem ko s strategijami dosegamo strateške 

cilje. Za besedo »strateški« je v SSKJ (2000) razloţeno, da se uporabi v smislu in povezano s 

strategijami kot nujno potrebno ali pomembno za dosego izrednega in potrebnega uspeha 

oziroma zmage. Tudi ukrepi so lahko strateški ali taktični. Razlikovanje pa je še mogoče, če 

gre predvsem za eno dejavnost podjetja ali organizacije (Lyon, Lumpkin in Dess 2000, 1061). 

Z izvajanjem taktičnih ukrepov uskladimo več taktičnih ciljev, s čimer doseţemo večje 

finančne učinke in uravnavamo izzive pri rasti. S strateškimi ukrepi pa uskladimo več 

strateških ciljev, ki so pomembni za prepoznavnost na globalni ravni in zdravo poslovanje 

podjetja ali organizacije, navajajo Ireland idr. (2001, 55−56, 60). Pri poslovnem preobratu so 

lahko strateški ukrepi izvršnega vodstva usmerjeni v analizo poslovnega poloţaja, preţivetje 

podjetja, v zelo velike spremembe, sanacijo ali premagovanje krize, nadzor, izbiro pravega 

zaporedja strategij, zamenjavo poslovodstva, prihodnje usmeritve, ki pogosto močno posegajo 

v dejavnost podjetja in zaposlene (odpuščanje), v spremembo dejavnosti, trţno usmeritev ter v 
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notranjo varnost (Končina in Mirtič 1999, 55−58, 76). Na vodstveni ravni (operativni ali tudi 

izvedbeni) naj bi z odobritvijo izvršnega managerja pri smotrni porabi virov pogosto 

pospešeno strateško ukrepali, v kolikor bi podlagi nadzora ugotovili, da teţave izvirajo iz 

načrtovanja, izvedbe strategije ali zaradi politike podjetja (Kajzer 1993, 186).  

Za strateško razmišljanje je potrebna ključna vodstvena kompetenca strateškega ukrepanja, ki 

jo ţe na srednji ali višji stopnji vodenja strateški vodja izkaţe z obsegom znanj, veščin in 

vedenj. Zaradi tega zmore delo opraviti učinkovito, saj preuči in razume celotno stanje. Na tej 

podlagi predvideva in pravilno napoveduje dejanja tekmecev, nepredvidene dogodke in 

moţnosti. Zato je zmoţen organizirati učinkovit nadzor, obvladovati procese in prehitevati 

druge. Ključno je, da sprejme strateške ukrepe za optimiziranje uspeha, ki temeljijo na 

njegovi napovedi, razpoloţljivih moţnostih in ţeljah drugih (tako imenovan scenarij 

»zmagam zmagaš«). Pri tem upošteva dolgoročne posledice vseh izvedenih ukrepov, je 

zahteven in tudi od vseh zahteva višjo raven spretnosti (McMahon 2018).  

S primerno strateško analizo, ki izhaja iz procesa načrtovanja strategij, lahko izvršni 

managerji laţje in s precejšnjo gotovostjo izberejo potrebne strategije in odobrijo primerne 

strateške ukrepe, ki jih lahko predlagajo tudi podrejeni. Predvsem zaradi stroškovnih učinkov, 

poznavanja sistematike dela, seznanjenosti z več dejavniki, moţnosti strokovnih poizvedovanj 

ter dostopa in varovanja zaupnih poslovnih informacij, lahko strokovno dokončno najbolje 

odloči le vršni manager. Na podlagi razumevanja usmeritev poslanstva (kaj verjamemo) in 

vizije (kaj ţelimo biti) se tudi z zahtevnostjo poslovnega okolja veča obseg strateškega 

načrtovanja in potrebnih komunikacij z deleţniki (Brui 2018, 535). Ţe načrtovanje strategij 

naj bi bil čim bolj sistematičen proces s kontinuiranim pristopom, s katerim se usmerjamo k 

sprejemanju temeljnih smernic in ki je namenjen smotrnim usmeritvam (Bryson 2011, 9–10). 

Osnovne, smiselne aktivnosti zaradi obsega in stroškovnih učinkov za izboljšanje 

konkurenčnosti so, kot navaja Duh (2015, 178–179), iskanje strateških moţnosti in strategij v 

okolju ali v podjetju ter ocenjevanje in izbira strategij in načrtovanje uresničitve načrtovanega 

razvoja. Ključni elementi načrtovanja so (kot si sledijo po korakih): poslanstvo in vizija, 

opredelitev strategij in strateških ciljev, na koncu pa še opredelitev primernih ukrepov za 

dosego začrtanih podciljev (Mahoro 2017, 10–11).  

Za uspešno izvedbo strategije naj bi bili ključni učinkoviti nadzorni in povratni mehanizmi, 

usmerjanje vodstva, model odločitev in ukrepov za učinkovito obvladovanje sprememb, 

podporna kultura (razumevanje, usmerjanje in spodbujanje uspešne izvedbe), ustrezna 

struktura organiziranosti za hiter pretok informacij, organiziranje ter preračunavanje 

(Hrebiniak 2005, 22). Celoten poslovno-organizacijski sistem strategij naj bi bil povezan, 

medsebojno vpliven in naj bi vključeval načrt moţnosti razreševanja opredeljenih svetovnih 

teţav (Kvint 2017, 27).  

S strategijo naj bi vplivali na ciljno usmerjenost in ustvarjali ustrezne vrednote za deleţnike, 

pri tem naj bi bili na eni strani cilji čim bolj realni, na drugi strani pa z načrti čim bolj 
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predvideni primerna struktura, skladnost poslovnih procesov, nagrajevanje in spremljanje 

uspešnosti in razvoja ter praktične usposobljenosti pri zaposlenih (McKnight, Kaney in 

Breuer 2010, 18). Pomembno je torej delovanje na pravem mestu, pa tudi izvajanje pravih 

stvari prav in pravočasno (Markič 2004, 18). Za učinkovito izvedbo operativnih (izvedbenih) 

načrtov je zato najpomembnejša izbrana strategija, ki naj bi bila preprosta (razumljena), 

pravilno posredovana (z vsemi dogovorjena, zakaj in kako izvajati), usklajena (vodena) in 

korektno upoštevana (Siddique in Shadbolt 2016, 37).  

V uvodu magistrske naloge teoretično opredelimo pomen načrtnega izbiranja ustreznih 

strategij in izvajanja strateških ukrepov za večjo poslovno uspešnost. Glede na namen in cilj 

določimo hipoteze, metode raziskovanja, predpostavke in omejitve, s čimer ugotovimo, kateri 

ključni strateški ukrepi so tudi po vsebini finančno učinkovitejši. V osrednjem delu opišemo 

temelje za uspešno izvedbo strateških ukrepov in ključne ugotovitve iz empirične raziskave o 

najbolj ključnih strateških ukrepih in kritičnih dejavnikih v praksi uspešnih podjetij. V sklepu 

pa navedemo smernice in predloge za uspešnejše prilagajanje spremenljivemu druţbenemu 

okolju. V prilogi magistrske naloge so vprašalnik in nekatere statistične analize (preglednice). 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in raziskovalnega problema  

S strateškim ravnanjem na bi dolgoročneje uravnavali dinamiko poslovanja z druţbenim hitro 

spreminjajočim se okoljem, izvajali aktivnosti za doseganje smotrov in ciljev ter s 

premišljeno rabo razpoloţljivih virov povečevali uspešnost (Ronda in Guerras 2012, 182). 

Kako ustvarimo nove potrebe v notranjem okolju in poiščemo strateške moţnosti za 

poslovanje, izhaja iz zasnovane politike poslovanja, za doseg načrtovanih smotrov in ciljev pa 

naj bi uporabili strategije (Kern Pipan idr. 2011, 12). Za izboljšanje in doseganje ciljev 

načrtovanih strategij izberemo primeren niz strateških ukrepov. Na splošno naj bi strategija 

predstavljala način, kako v organizaciji poslujemo, ob tem pa tudi načela in zakonitosti 

(Herzog 2007, 3). Po konceptu Andrewsa je bila strategija opredeljena kot način razmišljanja 

pri odločanju za doseganje smotrov in ciljev (Ackoff idr. 1996, 333). Pučko (2008, 89) je to 

definicijo nadgradil na način, da so strategije odziv »na zunanje priloţnosti in nevarnosti ter 

notranje prednosti in slabosti, hkrati pa tudi sredstvo za doseganje konkurenčne prednosti 

podjetja«. Kaplan in Norton (2001, 88) pa menita, da je pomembno, da so inovativne in da z 

njimi pripravimo izjemno ponudbo. Kvint (2017, 11) strategijo celo označi kot vodič skozi 

nepredvidljivo in neznano prihodnost z uporabo preverjenih prioritet in ciljev. Posamična 

strategija je lahko nesmiselna, v povezavi z drugimi pa učinkovita (Rozman 1993, 97–98). Za 

ciljno usmerjeno strategijo naj bi veljalo, da je tudi uspešno izvedena 

(Covey in Whitman 2014, 18). Da bolje doseţemo strateške in finančne cilje, s sistematičnim 

procesom strateškega načrtovanja strategij opredelimo, »kako« naj širimo poslovanje 

(zadovoljimo kupca, prehitimo konkurente), se odzivamo na spremembe na trgu, usmerjamo 

in izobraţujemo ter usposabljamo zaposlene (Thompson in Strickland 1999, 10).  
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Strategije (strateško ravnanje) so teoretiki (Barnard 1938; Von Neumann in Morgenstern 

1947; Drucker 1954; Mintzberg 1979; Schendel in Hofer 1979; Bracker 1980; 

Hambrick 1980; Porter 1985; Barney 2001) ţe bolj povezano s strateškimi ukrepi 

opredeljevali kot: vrsto ukrepov za posebne razmere (nabor za napad in obrambo), usmeritve 

za premagovanje okoljskih izzivov in dosego ciljev, potrebno organiziranost, določanje 

konkurenčnih prednosti, doseganje sinergij in za namen analize trenutnega stanja, virov, ki jih 

po potrebi spreminjamo, odločitve oziroma vzorce odločitev, ki so zasnovani iz večih 

organizacijskih vidikov.  

Kot lahko izberemo iz podatkov Ajpesa (2018), se v Republiki Sloveniji pojavljajo precejšnja 

nihanja potrebnega obsega finančne stabilnosti in s tem moţnosti za uspešno poslovanje, kar 

pomeni podlago za dolgoročnejši obstoj in moţnosti za prepoznavnost na marketinškem trgu. 

Kaplan in Norton (2001, 36) opišeta, da učinkovitost strategij lahko razberemo in načrtujemo 

s pomočjo uravnoteţenega sistema kazalnikov, sestavljenih s finančnega vidika (rast, 

dobičkonosnost, tveganje) in vidikov poslovanja s strankami (dodana vrednost, razlikovanje 

glede na tekmece), notranjih poslovnih procesov (prednostne naloge, ki dodajajo k dodani 

vrednosti) ter učenja in rasti (organizacijska klima za spremembe, inovacije, rast). Ustreznost 

preverjamo s pregledom poslovanja podjetja v preteklih letih, šele nato osnujemo merila za 

pričakovanja v prihodnjih letih; pri tem sta pomembni kakovost dejavnikov in izidov (Turk 

2010, 46). Strategije prepogosto niso strateške, ker preveč gospodarskih druţb preneha 

poslovati. Skupaj je bilo v Republiki Sloveniji vseh vpisov gospodarskih druţb v register leta 

2015 23.328, izpisov pa 19.573, leta 2016 je bilo vseh vpisov 22.965, izpisov 18.556, medtem 

ko je bilo za leto 2017 vpisov 23.007, izpisov pa 17.882. Nadalje smo iz dosegljivih in 

opazovanih podatkov iz bonitetnih ocen, tudi v bazi podatkov Gvin (2017b), ugotovili, da 

podjetja (in organizacije) večinoma poslujejo finančno tvegano, s čimer je teţko dosegati 

bonitetno oceno A. V kolikor jo, to laţje uresničujejo v več manjših kot v srednjih ali velikih 

podjetjih. Statična bonitetna ocena pomeni varnost poslovanja (referenco o večji zanesljivosti 

za sodelovanje) in je označena s črkami od A (najboljša, dobra finančna stabilnost) do E 

(najslabša, pravzaprav pred stečajem). Temelji predvsem na podlagi kazalnikov uspešnosti, 

razporejanja in ravnanja s finančnimi sredstvi, kar pomeni, da se ustrezno in korektno 

zavezujejo k plačilnim in ostalim poslovnim običajem. Z dodatnimi kazalniki o likvidnosti in 

donosnosti pa sta podana ocena odličnosti poslovanja in vidik poslovanja v prihodnosti 

(Companywall 2017). Pri poslabšanju kriterijev se ocena navadno zniţa za eno črko, 

povrnitev pa je teţavna (Gvin 2017b).  

Po pregledu strokovne literature s področja managementa in organizacije, s poudarkom na 

izbiranju strategij in v povezavi z uspešnostjo poslovanja, smo ugotovili, da je tematika o tem, 

kako bolj uspešno izbrati strategije, pomembnejša tujim raziskovalcem (Beer in Eisenstat 

2000, Verweire 2014, Kolbusa 2016, Hitt idr. 2017, Hopkin 2017, Speculand 2017). Ţe Beer 

in Eisenstat (2000, 37–40) sta pojasnila, da se neuspešna strategija kaţe tudi v finančni 

neučinkovitosti in izvira iz nezadostne pripravljenosti v podjetju ali organizaciji ter da lahko 
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opazimo, da je na vseh ravneh organiziranosti poslovodstvo premalo aktivno (na primer ne 

uporabijo zadostnih znanj in veščin, komunikacija je slaba, tudi organiziranost pri vodenju je 

neustrezna – izvajalci del so neprimerni). Zaradi naštetega tudi ni zamišljene dolgoročne in 

sprejemljive razvojne strategije, saj so prednostne naloge nasprotujoče in neuporabne. Z na 

novo zasnovano strategijo pa naj bi hkrati izboljšali socialno, okoljsko in finančno uspešnost, 

saj gre za širše povezovanje druţbenih, okoljskih in gospodarskih dejavnikov, ki vplivajo na 

notranje dejavnike in k zavezanosti k trajnostnemu poslovanju. Izboljšali naj bi jo z 

ustvarjanjem finančne dodane vrednosti, kar dosegamo z višjimi prihodki in niţjimi stroški 

(Epsten 2009, 20−29). Sternad (2011, 100) opozarja, da v podjetjih ali organizacijah kot 

nenaden odziv na gospodarsko krizo pogosto na podlagi postavljenih ciljev uporabijo 

protislovne, prenagljene strategije, usmerjene na notranje in zunanje delovanje. Vršni 

managerji trdijo, da s strateškimi ukrepi kreirajo učinkovitejšo strategijo podjetja, ker 

razvijajo in uporabljajo različne vzorce za ustvarjanje odnosov, s čimer doseţejo, da so 

zaposleni povezani s cilji, managerji pa s tem laţje predvidijo in pospešujejo »zdravo« 

poslovanje. S tem, ko ustvarjajo globalno miselnost, skušajo osvojiti nove trge oziroma 

tekmovalni prostor. S strateškimi ukrepi zato izboljšujejo šest področij: inovacije, povezanost, 

internacionalizacijo, organizacijsko učenje, tim vršnih managerjev in vodstva ter rast podjetja 

ali organizacije (Ireland idr. 2001, 49−56). Ker pa pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru 

poslovanja nastopajo teţave, obstaja tveganje, da bi uporabili tudi nenujne in nesmiselne 

ukrepe. Zato naj bi pri zastavljenih ciljih na operativni ravni primerno ukrepali v smereh 

»sprememb manageriranja, boljšega nadzora, zmanjšanja proizvodnih stroškov, naloţb v 

naprave in stroje, decentralizacije, izboljšanega trţenja in financiranja prestrukturiranja« ter 

na strateški ravni v smeri »zmanjšanja sredstev/odsvojitev in proizvodnje/trţne 

preusmeritve«. (Pandit 1996, 13) V Republiki Sloveniji so tematiko o strategijah bolj 

specifično preučevali Hauc (1999), Tavčar (2000), Pučko (2008), Belak (2010), Čater idr. 

(2011), Duh (2015) ter Kvint (2017). Pojasnila se nanašajo na različne teoretične opredelitve 

o »strategijah« in o snovanju, izvedbi, načrtovanju, izvedbenih modelih in podobno. 

Raziskovanje tematike, kako naj bi izvajali strategije in uspešneje poslovali, so bile ţe 

pogosto preučevane v magistrskih delih in doktorskih disertacijah. Šarotarjeva (2000) je v 

Republiki Sloveniji pripisala pomen projektnemu oblikovanju strategij za izhod iz krize, 

Novak (2003) viziji in strategiji podjetja, Toman (2013) zasnovani viziji, Šuen (2013) in 

Veršič (2015) temeljni strategiji, Blatnik (2011) in Bizjak (2015) načrtovanju strategij, 

Sobočan (2016) načrtovanju strategij za krizne razmere, Stegne (2017) opredeljevanju 

strategij za rast in razvoj. V tujini je Vergert (2010) pripisal pomen večjemu nadzoru pri 

izvedbi, Ngonze (2011) dejavnikom uspešne izvedbe (strukturi, vodstvu), Alfaxard (2013) 

aktivnostim vršnega managementa, Wanjuhi (2014) praktični uporabi managementa 

kakovosti, Murrey (2015) politiki pri ravnanju z viri, Oliver (2015) usklajevanju načrtovanja 

in izvajanja strategij. Mahoro (2017, 9) pa ţe priporoča, da naj bi cilje periodično prilagajali 

strategiji in jih s strateškimi ukrepi dosegali bolj načrtovano. 
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Raziskovalci strategij pripisujejo največji pomen učinkovitosti, predvsem aktivnemu 

poslovodstvu, ključnim strategijam, sistematičnim in analitičnim procesom in razvojni 

usmerjenosti, dnevnemu izvajanju strateških nalog, kulturi in strukturi v podjetju, ustrezni 

komunikaciji in usmeritvam. Veršičeva (2017, 140) je z raziskavo ugotovila, da strateški 

proces izbire strategije kar »95 odstotkov najuspešnejših podjetij vidi kot sistematičen in 

analitičen proces«. Čater in Pučko (2010, 207, 215) sta razloge neuspešnega poslovanja 

nadgradila, pri tem pa ugotovila, da ima največjo vlogo slabo poslovodstvo z neustreznimi 

vodstvenimi sposobnostmi, ki le načrtuje in organizira dejavnosti, pri čemer je strategija 

neustrezno izvedena in opredeljena, kar ne prinese pričakovanih sprememb, ustrezne 

organizacijske kulture in primerne strukture. Zaposleni so nezadovoljni, ne delijo znanj in 

veščin, kar posledično pomeni, da poslovna uspešnost podjetja ţe prikrito slabi. Jamrong idr. 

(2007, V, 4647, 56) so v obseţni raziskavi opisali, da neuspešnost podjetij temelji na slabi 

izvedbi ali neizvedbi strateških nalog, predvsem zaradi pomanjkanja notranjega razvoja in 

prevelikega usmerjanja pozornosti v zunanje dejavnike (na primer kupce, inovativnost, 

kakovost), pa tudi pomanjkanja virov in spretnosti poslovodstva. V večini podjetij imajo do 

pet ključnih strategij, najpogosteje pa le tri. Dalje so še ugotovili, da so boljša podjetja tista s 

3.500 zaposlenimi in več ter z razumljivo strategijo, opredeljenimi cilji, načrtovanimi 

zaposlitvami, izkušenimi vodji, razvijanjem kompetenc in sodelovanj.  

Raziskovalci imajo različna stališča o razlogih za neuspešnost postavljenih strategij. V 

Republiki Sloveniji v uspešnih podjetjih nismo zasledili celovitejše raziskave o sistematiki 

izvajanja ključnih strateških ukrepov in o drugih najbolj kritičnih zaviralnih dejavnikih, ki 

najbolj vplivajo na uspešnost poslovanja, ker so nepredvidljivi. Izvedli smo jo z namenom, da 

smo lahko zapolnili zaznano raziskovalno vrzel. Preučevali smo, kako naj načrtujemo izvedbo 

strateških ukrepov in ugotavljali, kateri so se izkazali kot finančno najbolj učinkoviti v 

bonitetno najuspešnejših podjetjih, to je z A bonitetno finančno oceno. 

1.2 Namen in cilji  

Namen magistrske naloge je bil preučiti sistematiko uspešnega načrtovanja in izvajanja 

strateških ukrepov. Na podlagi teoretičnih izhodišč o strateškem managementu in poslovni 

uspešnosti empirično raziskati načrtovanje in izvajanje strateških ukrepov v uspešnejših 

podjetjih in nato, tudi s pomočjo teoretičnih ugotovitev, podati smernice za izboljšave.  

Za izpolnitev namena magistrske naloge smo dosegli naslednje cilje:  

 V teoretičnem delu raziskave smo okvirno preučili 200 do 230 bibliografskih enot 

strokovne literature s področja organizacije in managementa oziroma strateškega 

managementa ter opisali teoretične koncepte s področja temeljev za smotrno izbiro in 

izvajanje strateških ukrepov: pripravljenost, dejavnike uspešnosti, modele, strategije, 

orodja, načrtovanje, kritične zaviralne dejavnike. 
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 V empiričnem delu smo izvedli raziskavo v 216 malih, 106 srednjih in 42 velikih 

slovenskih uspešnih podjetjih, ki se po finančnih kazalnikih dobro prilagajajo 

spremembam. Zbrane podatke in informacije smo analizirali ter ovrednotili s 

kvantitativno raziskavo in ustreznimi merskimi instrumenti, da smo predstavili 

najučinkovitejše strateške ukrepe. Predstavili smo tudi dodatne zanimive rezultate. 

Preverili smo tudi, ali gre za uspešna podjetja, ne le na podlagi finančne ocene vzorca, 

temveč tudi na podlagi enotnosti njihovih mnenj (po potrebi smo jih analizirali še glede 

na dejavnost in velikost podjetja). Preučevali smo: ocenjeno stopnjo rasti doseganja 

poslovne uspešnosti z nekaj ključnimi izkazi, stopnjo doseganja glavnih ciljev, količino 

časa strateškega preobrata, število uporabljenih strateških ukrepov. Iskali smo tudi vrsto 

sklopov strateških ukrepov za izvedbo, ki jih uporabljajo, in ki so, po mnenju anketiranih, 

po vsebini visoko učinkoviti. Na podlagi tega smo zapisali ključne usmeritve. Ugotavljali 

smo še, ali ima načrtovanje strateških ukrepov visok učinek in jih tudi povprašali, kateri 

kritični dejavniki jim uspešno poslovanje najbolj zavirajo. Ključno, kar smo ugotavljali,  

je, kateri ukrepi so bili po vsebini in koliko jih je bilo takih, ki so najbolj prispevali k 

finančni uspešnosti. S hipotezama smo analizirali prioriteto izbora najučinkovitejših 

strateških ukrepov zaradi povečevanja dejavnikov uspešnosti v podjetju ali organizaciji in 

prioriteto izbora najučinkovitejših ukrepov zaradi vpliva zunanjih dejavnikov, s čimer 

smo potrdili predhodne ugotovitve, in sicer da teţave še najbolj povzročajo zunanji 

dejavniki. 

 V zaključnem delu smo podali sklepne ugotovitve: pogoje, predloge, usmeritve in 

moţnosti za še uspešnejšo izbiro strategij, implementacijo strateških ukrepov ter 

učinkovitejše prilagajanje spremenljivemu druţbenemu okolju. 

1.3 Predstavitev hipotez 

Za potrebe te raziskave smo izhajali iz opredelitve Branka (2017, 66), ki navaja, da je za 

strateško izbiro dobre strategije vršnemu managerju treba odgovoriti na pet bistvenih 

vprašanj: 1) kam se usmeriti za dosego zmage, 2) kje bo potekala igra, 3) na kakšen način, 4) 

s katerimi pripravljenimi sposobnostmi jo bo dosegel in 5) s katerimi managerskimi sistemi si 

bo pri tem pomagal. 

Na podlagi ugotovitev iz teoretičnih izhodišč, identificirane raziskovalne vrzeli in določenih 

ciljev smo oblikovali hipotezi, s čimer smo preučili bistvene strateške usmeritve anketiranih. 

Tudi v tujini so Jamrong idr. (2007, V, 4656) v obseţni raziskavi opisali, da podjetja bolje 

poslujejo, če imajo razumljivo strategijo in opredeljene cilje. Usmerjenost smo preverjali na 

prioritetnih strateških ukrepih in ker so povezani s cilji in strategijami, so podcilji razvidni iz 

ključnih strateških ukrepov. 
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H1: Za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov so bili za obvladovanje notranjih 

dejavnikov najpomembnejši strateški ukrepi za področje ciljne usmerjenosti (organiziranosti) 

zaposlenih.  

H2: Za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov so bili med ukrepi za obvladovanje 

zunanjih dejavnikov najpomembnejši strateški ukrepi za področje hitrega prilagajanja 

poslovnemu okolju.  

1.4 Raziskovalne metode 

V empiričnem delu smo uporabili različne pristope in tehnike. Uporabili smo splet 

deskriptivnih in analitičnih metod raziskovanja. 

V teoretičnem delu smo z uporabo ali kombinacijami (slovenskih ali angleških) ključnih 

besed (povezanih s strategijami ali izvajanjem strateških ukrepov ter uspešnostjo) za 

preučevanje sistematike strateških ukrepov uporabili naslednje iskalnike: cobiss.si, gvin.com, 

google.com, scholar. google.si in mEga (slednjega preko povezave mreznik.nuk.uni-lj.si). S 

tem smo lahko dostopali do razpoloţljivih in spletnih znanstvenih virov: Ebsco, Emerald 

Management, Jstor, ScienceDirect idr. Za poglobljeno povzemanje strokovne literature smo 

uporabili deduktivno metodo (prehod od splošnih opredelitev do posameznih pomembnih 

znanstvenih spoznanj) in metodo analize (razčlenjevanja na preprostejše dele in preučevanje 

glede na celoto). V okviru metode analize smo uporabili opisno (deskriptivno, prvine celote) 

in pojasnjevalno analizo (eksplikativno, značilnosti celote). Uporabili smo še metodo 

abstrakcije (poudarjanje bistvenega), metodo posploševanja (utemeljene splošne sklepe), 

metodo deskripcije (opisovanje dejstev brez znanstvenega pojasnjevanja), metodo kompilacije 

(sestavljeno delo iz več tujih del) ter komparativno metodo (primerjalno, primerjanje enakih 

in podobnih dejstev, dva pojava in dva dogodka, skupne značilnosti in razlike, vendar smo jih 

le delno analizirali) (Ivanko 2007, 815). 

V empiričnem delu raziskave smo v obdobju od 5. decembra 2017 do 31. januarja 2018 

izvedli e-anketo (Priloga 1). Anketni vprašalnik smo zasnovali iz tuje, zelo kakovostne 

raziskave (Jamrong idr. 2007) in ga prilagodili slovenskim razmeram. Anketirali smo s 

pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1ka (2017). Pridobili smo pomembne 

informacije in podatke iz obdobij 2016 in 2017, nekatere tudi iz 2018. Podani so bili 

predvsem s strani vršnih managerjev in vodstva iz slovenskih 216 malih, 106 srednjih in 42 

velikih uspešnih podjetij z bonitetno oceno A, še veljavno oceno na dan 21. 11. 2017, v 

slovenski zbirni datoteki podatkov Gvin (2017a). Nadalje smo izvedli kvantitativno 

preverjanje hipotez. K preučevanju izvajanja ključnih strateških ukrepov smo pristopili z 

metodo kvantitativne analize, statistično metodo (analiza pojavov: prikaz z grafi, 

preglednicami), matematičnimi metodami (preračuni), metodo anketiranja, metodo 

opazovanja, metodo merjenja (ugotavljanje številčnih vrednosti lastnosti, ko je ena od teh 
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znana) (Ivanko 2007, 11–23). Vprašalnik je vseboval petstopenjske lestvice in odgovore, ki 

jih je bilo treba rangirati in je bil zaprtega tipa, razen enega vprašanja, ki je bilo namenjeno 

opisnim predlogom. Vprašanja (Priloga 1) so se nanašala na demografske podatke, izbiranje 

strateških ukrepov po finančnem učinku in preverbo verodostojnosti vzorca. Podatke smo 

obdelali s statističnim paketom IBM SPSS 23.0. Z opisno statistiko smo dobili vpogled v 

mnenja anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi. Za izpeljavo pomembnejših sklepov smo 

uporabili inferenčno statistiko, Friedmanov preizkus, Wilcoxonov preizkus predznačenih 

rangov in Pearsonov Hi-kvadrat test, s katerimi smo tudi preverili, kje se pojavljajo statistično 

značilne razlike med spremenljivkami. S programom Microsoft Office – Word in Excel – smo 

rezultate prikazali v obliki slik in preglednic. Sklepali smo na podlagi teoretičnih izhodišč, 

rezultatov statistične analize, testiranja hipotez in opisov zaviralnih dejavnikov, ki so jih 

podali anketirani na podlagi obravnavanega problema. Nato smo z metodo analize podali 

sklepe, predloge in priporočila.  

1.5 Predpostavke in omejitve pri raziskavi 

Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah:  

– reprezentativnost vzorca izkazujemo z izborom zgleda, zato izkazane bonitetne 

uspešnosti podjetij ni treba posebej preučevati in dokazovati; 

– sistematika uporabe strateških ukrepov je v praksi ključna za finančno uspešna podjetja;  

– izvajanje strateških ukrepov je v Republiki Sloveniji slabše preučeno (z ugotovitvami se 

osredotočajo predvsem na strategije, ne pa na izboljšave izvedbenih načrtov strateških 

ukrepov in merjenj posledičnih učinkov ter ključnih kritičnih dejavnikov); 

– vodje področij imajo ustrezne informacije;  

– vprašalnik je primeren pripomoček za pridobivanje primarnih podatkov. 

Omejitve raziskave:  

– subjektivni nabor raziskovalca ter dostopne moţnosti pri izbiri literature in virov;  

– gre za presečno študijo, obseg naloge je omejen; 

– osredotočili smo se na specifične strateške ukrepe, ki jih izvajajo na izvršilni in vršni 

ravni v finančno uspešnih slovenskih podjetjih (specifičen vzorec); 

– dejanske učinkovitosti posameznega ukrepa vršnega managerja ni bilo mogoče 

preučevati, ker bi to lahko zanesljivo izvedli le sami (odgovori so lahko tudi subjektivni); 

– nismo uporabili zahtevnejših raziskovalnih metod in podrobnejših pojasnil, ker je obseg 

naloge omejen, vprašalnik je dolg, metode pa bi premalo prispevale h ključnim 

ugotovitvam in prispevkom naloge, predvsem zaradi vpliva zunanjih zaviralnih 

dejavnikov; 

– ker načrtovan vzorec ni izbran iz podjetij z vsemi vrstami bonitet, rezultatov statistično 

značilno še ne moremo posplošiti,  

– anketiranih iz velikih podjetij z mešano dejavnostjo je bilo malo, nekateri so sodelovanje 

odklonili, v preostalih podjetjih je bilo še več drugih zaviralnih dejavnikov, pri 
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opredelitvi proizvodne in storitvene dejavnosti (mešane) v Gvinu to ni opredeljeno, 

dejavnost kot tako so opredelili anketiranci sami; 

– zaradi hitrega razvoja se trendi načina izvajanja strateških ukrepov spreminjajo. 
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2 TEMELJI ZA IZVEDBO STRATEŠKIH UKREPOV 

Da je poslovanje uspešno v globalnem okolju med tekmeci, so potrebni zadosten trg kupcev, 

inovativnost na vseh področjih, varovanje naravnega okolja, kakovost, prilagodljivost, stalno 

izobraţevanje in usposabljanje za ravnanje z informacijami (Markič, Meško Štok in 

Unterlechner 2009, 189). Temelji izhajajo iz druţbene odgovornosti, ustvarjalnosti in 

inovativnosti, optimiziranih poslovnih procesov, kakovosti in poslovne odličnosti, stalnih 

sprememb, etičnega poslovanja ter vodenja s spodbudami za razvoj zaposlenih (Škafar 2013, 

66). Managerji, predvsem v malih podjetjih, premalo načrtujejo v smeri povzročanja 

sprememb pri poslovanju in pri spodbujanju inovacij. Da bi bili pri zagotavljanju kakovosti še 

bolj uspešni, je pomembno tudi to, da so proizvodi (izdelki in storitve) kar najbolj ekonomični 

in uporabni, da zadovoljujejo kupca ter da so tudi procesi čim bolj praktični (Rašič in Markič 

2008, 105). Za uspešno poslovanje bi morali razvijali »trdne strategije, zanje priskrbeli dovolj 

sredstev, zagotovili zavezanost managerjev, obvladovali razumevanje zaposlenih in 

zavezanost, nagrajevali po uspešnosti, vzpostavili učinkovite informacijske sisteme«. 

(Shah 2005, 293) 

Za dolgoročnejšo uspešnost pri snovanju strategij naj bi sledili akcijskim korakom. To 

pomeni, da naj bi pravočasno upoštevali stalne spremembe, časovno opredeljeno postavljali 

razvojne in druge cilje, poiskali rešitve, predhodno preučili, katere izzive razrešujemo, kako 

naj bi jih razrešili in kakšen bo učinek, v čem smo lahko še boljši (inovativni) idr. 

(Cepin 2016, 19).  

Ko ocenimo prednosti, slabosti in pripravljenost na izvedbo, se lahko pripravimo na izzive v 

prihodnosti, opredelimo primerne ukrepe tako za odpravo slabosti kot za izrabo prednosti, s 

čimer načrtovano doseţemo pričakovane cilje z novimi strategijami (Speculand 2006, 4).  

2.1 Pripravljenost na izvedbo v podjetju  

Pred izvedbo strateških ukrepov moramo zaradi zastavljenih strategij poskrbeti za ustrezno 

organiziranost (pripravljenost na spremembe), izdelati sistem vodenja (potrebne zaposlene, 

nagrajevanje in informiranje) in skladnost organizacijske kulture z razvojnimi usmeritvam 

(Duh 2015, 251). 

2.1.1  Ustrezna organiziranost 

Organiziranje zaposlenih, ureditev delovnih razmer in izvajanje strateških ukrepov je 

odgovorno delo, saj naj bi bil sistem spodbuden, kar pa je brez pripravljenosti neizvedljivo. 

Organizirali in preučili naj bi: kje in kako delati, kdo bo delal in kdo delo organiziral, katere 

so zahtevane sposobnosti in kako jih pridobiti, katera so priporočljiva orodja in tehnike, kako 

bo organizirano samo delo, kako bodo proizvodi z vsemi dogovorjeni, zakaj in kako jih 
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proizvajati in prodani (Whittington 2003, 117). Zagotovili naj bi, da je opredeljeno in 

določeno: »kaj, kje, kdaj, za koliko časa, kako zahtevno, kako so opredeljene ovire, kako 

ustrezni so delovni pogoji, kako natančno so opredeljeni izvedbeni koraki, kakšna je 

pričakovana raven uspešnosti«. (Strauss 1985, 6) 

2.1.2 Sistem vodenja 

Na izvedbo strateških ukrepov (odpravo pasti) imajo ključen vpliv manager, vodje in 

izvedbeni timi, in sicer sta pri tem pomembna komunikacija in načrtovano sodelovanje. 

»Namensko, strukturirano in objektivno« razmišljanje z uporabo raznih opisanih, učinkovitih 

tehnik je v sodobnem nestabilnem okolju še kako potrebno, saj zaradi »prepoznavanja, 

razčlenjevanja, primerjanja, načrtovanja, snovanja, ustvarjanja, iskanja drugih načinov, 

izbiranja, odločanja, organiziranja, osredotočanja, povzemanja« sluţi za učinkovito in 

ustvarjalno vodenje in uspešnejše prihodnje poslovanje (Mulej 2018, 70, 71). Izvedba 

strateških ukrepov na podlagi načrtovanih strategij naj bi potekala na podlagi temeljitega 

posveta managerja z vsemi vodji zaradi nadaljnjega opredeljevanja ali dovrševanja. Nato 

sledita opredelitev opravil in načrtovanje več podrobnosti (časovnega načrta izvedbe, jasnih 

ciljev, posameznih odgovornosti). Vse to je pomembno zaradi porabe virov in ustvarjanja 

zaupanja v podjetju (Speculand 2016, 62). Za primernega vodjo je značilna čustvena 

inteligentnost, izkazana z razumevanjem (čustev, moči, slabosti, potreb), samoobvladovanjem 

(zaupljivost, odprtost do sprememb), motivacijsko naravnanostjo (optimizem, ciljna 

usmerjenost, nagnjenost k doseţkom), empatijo (razumevanje čustev drugih), socialnimi 

sposobnostmi (učinkovitost v vodenju sprememb, graditvi timov, prepričljivosti) (Goleman 

2004, 3). Savić (2014, 148–149) navaja, da naj bi se dober vodja z vsemi uskladil, zakaj in 

kako izvajati (izvajanje, prepričanje, vzrok, namen) ter šele nato kaj izvesti. Speculand (2014, 

30) priporoča, naj se vodje osredotočajo na potrebe in pričakovanja ključnih udeleţencev. 

Poskrbijo naj, da so pogoji za izvedbo strateških ukrepov, in tudi organizacijska kultura, 

primerni, ob tem pa naj bodo pozorni na usklajevanje in izvedbo. Z zaposlenimi naj 

komunicirajo, nastopajo naj z jasnimi cilji in nadzirajo naj kulturo. Potrebno se je tako 

prilagajati kot vključevati in z zaposlenimi deliti informacije, prav tako pa je potrebno 

pogosto preverjati trenutno stanje (praksa je pogosto drugačna). Osredotočajo naj se na 

ključne zadeve in sledijo dobrim praksam uspešnih vodij. Uspešni izvedbeni timi preverijo 

stanje in zmoţnosti procesov v podjetju, skrbijo za strateško in izvedbeno raven ter se 

osredotočijo na strategijo z jasnimi in dosegljivimi cilji. Ob tem je pomembno, da z 

vpletenimi razjasnijo in uskladijo izvedbene cilje s finančnimi, nenehno nadzirajo ključne 

kazalnike, preverjajo razvojne načrte, razporejajo vire, se omejijo na ključne kulturne 

dejavnike, talente, nenehno dajejo pobude, so prilagodljivi in konsistentni, optimalni pri 

porabi časa ter ustvarjajo vizijo za prihodnje uspehe (Wiita in Leonard 2017, 2–4). 

Odpravljanje moţnih pasti pri izvedbi naj bi bolj zagotovili ţe z predhodno  komunikacijo o 

smiselnosti in moţnostih izbire, izboljšanjem postavljenih ciljev, tonom komunikacije, 
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informacijsko podporo, dodatnimi zahtevami, vodstvenimi lastnostmi, spoznavanjem zank in 

koristnih nasvetov ter z zaviralnimi vprašanji (Sull 2007, 30).  

Pogosto devet od desetih izbranih strategij ne uspe. Da se vodstvo ne bi izgubljalo v strateških 

ukrepih in labirintih, vršni managerji predhodno preučijo ključna vprašanja o izvedbeni 

pripravljenosti (Speculand 2006, 3–4): izvajalce (imajo pristojnosti in/ali so motivirani); 

čustvena in razumska merila (so dodeljena ključna strateška opravila in dnevni načrti, 

ustrezna orodja in/ali je prisotna usposobljenost za tehniko izvedbe); komunikacijo (za 

sprejemljivost strateških ukrepov in strategij, če so znani namen in koraki izvedbe); merjenje 

strateških ukrepov (so pričakovanja ustrezna: gre za primernost strategij in izvedbe); kulturo 

(preučimo moţne spremembe dejavnosti zaposlenih, usmeritve v pripravljenost in zavzetost 

za spremembe); postopke (ustreznost procesov in moţna preoblikovanja, vrsta del in 

skladnost, zanesljivost in učinkovitost izvedbe); nagrajevanje (nagrade in spodbude za 

usmeritve, ponovitve pričakovanih ravnanj in delovanj); nadzor slabosti (nenehni nadzor 

slabosti navedenih predhodnih točk zaradi nadzora ustreznosti izvajanja strateških ukrepov, za 

dosego ustreznih izidov in uskladitev naučenega pri izvedbi v zadnjih treh mesecih). 

Da je finančna dodana vrednost pri izvajanju strateških ukrepov ustrezna, naj bi kot managerji 

in vodje z ustreznim organiziranjem poskrbeli za organizacijsko strukturo in ključne procese, 

inovirali le za dosegljive cilje in izvedbene načrte, uskladili strategije, podporne ukrepe s 

kazalniki uspešnih podjetij ali organizacij, kratkoročne in dolgoročne cilje ter usmeritve s cilji 

skupin in posameznikov ter zaposlene pooblaščali za izvajanje nalog. Za prilagajanje 

notranjega delovanja ter identifikacijo prednosti in izboljšav naj bi analizirali kompetence v 

in zunaj podjetja, prav tako izide, podatke in informacije (zaradi vpliva novih tehnologij 

poslovnih modelov) ter se primerjali z najboljšimi konkurenti. Poskrbeli naj bi za vzdrţevanje 

ravnovesja med potrebami in pričakovanji druţbe, tako deleţnikov kot zaposlenih. To naj bi 

dosegali s trajnostnim ravnanjem pri gospodarjenju, socialnostjo, razvojem, jasno strategijo, 

podpornimi ukrepi za dosego strateških ciljev, razvojem kompetenc in scenariji, usmerjenimi 

v prihodnost, s čimer bi bolje obvladovali tveganja. V zunanjem okolju naj bi spremljali 

udeleţence ter analizirali zunanje kazalnike (gospodarska, trţna in druţbena gibanja, 

predvidevali dogajanja, bili pozorni na vsako spremembo). Prav tako je pomembno, da bi 

analizirali dolgoročne in kratkoročne vplive (zakonske spremembe, s povratnimi 

informacijami, analizami) ter predvidevali priloţnosti in nevarnosti (Kern Pipan idr. 2011, 

12).  

2.1.3 Organizacijska kultura 

Pomembna je ustrezna organizacijska kultura, s čimer mislimo na jasne cilje in odnose, kar se 

odraţa tudi v zavzetosti. V učečem podjetju zaposlene spodbujamo z jasno zastavljeno vizijo, 

spodbudnimi poslovnimi cilji, usmerjenostjo k odnosom in ciljem, ustreznimi vrednotami, 

vključevanjem vseh v nenehne izboljšave, sistemom zagotavljanja uspešnosti (pogosto z 



 

15 

 

uravnoteţenimi kazalniki ali ŠEST SIGMA za ugotovitev prispevka posameznikov). 

Pomembna je dvosmerna komunikacija, stalni prenos potrebnih informacij na vseh ravneh, 

timsko delom z ustreznimi člani ter razvoj sodelavcev v skladu s potrebami, s čimer mislimo 

na več učenja, razna usposabljanja, tudi s pomočjo projektnih delavnic. Zelo pomemben je 

vpliv vodje na zadovoljstvo in predanost zaposlenih, kar lahko ugotavljamo z anketiranjem 

zaposlenih (o izzivih, pravičnem nagrajevanju, spoštovanju, pozornosti, zaupanju, 

komuniciranju, spodbujanju) (Zupan 2001, 38, 62–114). 

2.1.4 Temeljni dejavniki za uspešno izvajanje strateških ukrepov 

Od strokovnih sposobnosti in osebnih vrednot managerjev ter tudi od uspeha trenutnih 

strategij je veliko odvisno, katere od dejavnikov bodo prepoznali kot strateško pomembne«. 

(Duh 2015, 191) Zaradi lastnih zmoţnosti bodo lahko uspešneje obvladovali spremembe. 

Zdruţenje ameriških managerjev izvaja usposabljanja za vodilne managerje na naslednjih 

področjih: veščine in znanja (snovanje strategij in taktik, postavljanje ciljev in prioritet, 

preračunavanje, gospodarjenje s časom); odnosi (vodenje sestankov, oblikovanje skupin, 

razumevanje vedenja, motiviranje, osebna analiza, obvladovanje stresa, komuniciranje); 

urejanje zadev (financiranje, načrtovanje in organiziranje, nadzor, odločanje) (Tavčar 2000, 

184).  

Pomembna sta donos in prednostna skrb za ključna področja. Zato pred izvedbo strateških 

ukrepov preučimo cilje in podcilje, in sicer je pomembno, za koga imajo učinek, ali bodo 

finančni dobički, na katerem področju bomo pridobili na dodani vrednosti, na primer, ali na 

inovacijah, odličnosti ali zvestobi kupca. Pomembno je preučiti, zakaj so pomembni in 

smiselni, kako in zakaj bomo zasnovali korake za izvedbo ter tudi finančne učinke 

(organizacijske strukture procesov, sistem nagrajevanja, delo z ljudmi) 

(McKnight, Kaney in Breuer 2010, 18).  

2.1.5 Ključna področja obvladovanja 

Kotter (2012, 29) navaja, da je vršni manager odličen strateg, ki povečuje stopnjo zavzetosti. 

Ker se strategija nanaša na splošen akcijski načrt ukrepov, naj bi strateške ukrepe kreiral tako, 

da čim bolj obvladuje ključna področja (Walcoff 1999, 29–30): trţenje, načrtovanje v smeri 

smotrov in ciljev, preskrba virov, organiziranost managementa, standardizacija sistemov in 

delovnih nalog, komunikacijsko povezanost, motiviranje in nagrajevanje, usposabljanje in 

snovanje stalnih ukrepov proti negativnim pojavom. Potrebne so nenehne povratne 

informacije iz vseh procesov in njihovo usklajevanje, pri čemer je pomembno ocenjevanje in 

organiziranje, ocenjevanje poslovnega okolja, snovanje strategije, strateško načrtovanje, 

izvajanje strateških ukrepov ter stalno manageriranje uspešnosti (Lblstrategies b. l.). 
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2.1.6 Priporočila za uspešno snovanje strategij  

Za uspešno snovanje strategij, kot navajajo Brenes, Mena in Molina (2008, 591), so ključni: 

proces strateškega načrtovanja, sistematična izvedba, nadzor in spremljanje ustreznosti 

izbrane strategije, vršni managerji s prilagodljivimi, motiviranimi vodji in zaposlenimi. 

2.1.7 Priporočljive aktivnosti  

Iz raziskav o načrtovanju in snovanju strategij ugotovimo, da moramo ustrezne strategije 

načrtovati s sistematičnim procesom. Z njim iščemo še druge moţne strateške odločitve in 

predvidimo smernice za izvedbo strateških ukrepov. Pomembno je, da za to izberemo 

vrhunske vodje, ki jim ustrezno dodelimo naloge. Ob tem jim pomagamo tako, da poskušamo 

preprečiti vse ovire. Izvedemo empirični preizkus izvedbe in uskladimo vse potrebno, 

pripravimo načrt strateških ukrepov, ocenjujemo uspešnost izvajanja ter merimo odstopanja. 

Skrbimo, da je izvedba sistematična. Usmerjamo spremembe in zmanjšujemo zapletenost 

opravil ter poskrbimo, da se zaposleni razumejo, ob tem pa tudi za to področje vzpostavimo 

učinkovit nadzor. 

S strateškim procesom določimo smernice za izvedbo strateških ukrepov. Gre za preventivne 

strateške ukrepe, ki so usklajeni s kratkoročnimi cilji (povezani tako z zasnovano strategijo 

kot s časom izvedbe, skladno z vizijo in merili uspešnosti, finančnimi viri (razporejanje, 

rezerve, nagrajevanje), potrebna strokovna znanja (da uspešno obvladujemo spremembe in 

procese, uskladimo strukturno, socialno-kulturno in čustveno dinamiko izvajanja strateških 

ukrepov)) ter zato da predvidimo korake izvedbe, kar pomeni, da dobro opredelimo in 

zagotovimo tako odgovornosti kot tudi zadolţitve (kaj, kdaj in zakaj) (Alio 2005, 1319). Za 

načrtovanje izvajanja strateških ukrepov je primeren 9-stopenjski proces (Jenster 1987, 102), 

vendar je boljši 5-stopenjski ciklični strateški proces, izveden po korakih: analiza stanja, 

odločanje o ukrepih, izvedba in nadzor ter ukrepi glede na ponovne ugotovitve (Freedman 

2003, 26, 28). Za večjo sistematičnost lahko uporabimo različne modele za taktiko ali 

sistematično izvedbo; za taktiko izvajanja na primer McKinseyjev model 8S za posamezna 

področja (Higgins 2005, 3), za sistematično izvedbo pa na primer metodo strateškega 

diamanta z vprašalnicami za boljšo izvedbo (Hambrick in Fredrickson 2001, 5354) ali pa 

metode managementa projektov z natančno opredelitvijo potrebnih virov in korakov 

(Pellegrinelli in Bowman 1994, 125). Vlogo naj bi imela tudi načela, in sicer razvijajmo 

strategije, jih obrazloţimo, načrtujemo, usklajujemo, spremljamo, preizkusimo, proučimo in 

prilagajamo (Kaplan in Norton 2008, 3). Preverimo tudi druge moţne strateške odločitve. 

Preučimo globalne strategije, kot so zdruţitve s podjetji, nepridobitne storitve, zunanje 

izvajanje. Kreiramo nove ideje z uporabo metod in taktik. Predvidimo ovire, potencialne 

priloţnosti, celovitost oblikovane strategije in nadzor ustreznosti (Thomas in Ambrosini 2015, 

105). Skrbno izbrano strategijo empirično pretehtamo in uskladimo (kot na primer 

mednarodno strategijo), pa tudi izvedbene pogoje za izvajanje strateških ukrepov, pri čemer je 
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pomembno, da sta primerna in prilagodljiva organizacijska struktura ter da so zaposleni 

ustrezni delovnemu mestu ter da se izognemo nepotrebnim stroškom in zapletom 

(Okumus 2001, 327332). Poskrbimo za dobro vizualno predstavitev ciljev ter ustvarimo 

načrt po strateških področjih za laţjo identifikacijo prednostnih nalog, večjo motivacijo, laţjo 

komunikacijo, razjasnitev odločitev in zagotavljanja pretoka informacij 

(Eppler in Platts 2009, 42). Pozorni smo, da preprečimo teoretične ovire in omogočimo 

izvedljivost strateških sprememb, kar omogočimo z jasnimi strateškimi cilji, poslovnimi 

procesi s strogimi merili uspešnosti, sodelovalnim strateškim načrtovanjem z vsemi 

udeleţenimi, s čimer povečamo razumevanje.  

Učinkovito izvajanje strateških ukrepov doseţemo s primerno strukturo, kulturo ter 

povezanim in spodbudnim nagrajevanjem, spodbudami, prilagojenostjo na vseh ravneh. To 

vključuje okvirne in procesne načrte, ki jih uresničimo z usposabljanjem in razvojem, 

decentraliziranim odločanjem, obvladovanjem uspešnosti, horizontalnimi ekipami, strukturo 

izvajanja, podpornimi sistemi, interakcijami in sankcijami, komunikacijo in učenjem ter 

uveljavljanjem in ohranjanjem talentov (Thompson 2001, 20–41). Za poenostavitev izvedbe 

strateške cilje razčlenimo v podcilje, te pa nato v kratkoročne ukrepe (Alio 2005, 12–13). 

Vodja naj opredeli, kaj je treba storiti ter naj v skladu s sprejemljivim organizacijskim 

vidikom stalno uravnava razpoloţenje in krepi smernice vedenja, da zaposleni delujejo bolj 

skladno in sodelovalno. Prav tako naj razpravlja o prednostih in slabostih zamišljene strategije 

ter poizveduje o najpomembnejšem, kar naj naredi javno in kolektivno, odprto, brez tveganj 

in izgub ter strukturirano. Pri izbiri informacij obdrţi potrebno preprostost, ob tem je 

pomembno, da piše nedvoumno, razpravlja o postavkah in napoveduje 

(Mankins in Steele 2005, 122, 127130). Najpomembnejši vidiki so: izvedbeni management, 

ki naj bi bil srednji management, a voden prek vodij področij. Organizacijska kultura naj bo 

takšna, da podpira izvedbo, ker so pri tem potrebni usklajevanje, prilagajanje načrtov, 

razumevanje (Sull, Homkes in Sull 2015, 10). Določimo delovne naloge, specificiramo 

odgovornosti, pristojnosti in naša pričakovanja o ustrezni organizacijski kulturi (Lorange 

1998, 172–174). Pristojnosti in odgovornosti naj se med seboj prekrivajo. Določimo ustrezno 

strukturo organiziranosti. Pomembna je struktura zmoţnosti zaposlenih, da se delo ustrezno 

opravi in jo spreminjamo le v nujnem primeru (Garvin in Levesque 2008, 116–117). Poslovne 

strategije nenehno prilagajamo, pri čemer mislimo na prioritete, prednostne odločitve, 

sprejemljivost, modele izvajanja strateških ukrepov, izvajamo simulacije za celotno sliko in 

soudeleţbo, ter razvijamo racionalne pristope, ki so odločitve o izvedbi, sprejemljivost 

ukrepov, pravočasno ugotavljamo nasprotovanja, ovire, pomembne priloţnosti, snujemo 

prihodnje strateške ukrepe in odločitve. Pozorni smo, da je strategija nepristranska, ukrepi pa 

izvedljivi (Thompson in Martin 2010, 20). Pomembno je, da so viri pravilno razporejeni, zato 

opredelimo stroške, prednosti v podjetju, odgovornosti. Ob tem ne smemo pozabiti na skrb za 

razvoj talentiranih kadrov in njihovo perspektivo, pri čemer se naslanjamo in razvijamo 
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njihove pozitivne lastnosti in vrednote ter na ustreznost za samo izvedbo 

(Davis, Eisenhardt in Bingham 2007, 482484).  

Pri snovanju strategij izpostavljamo vizijo in poslanstvo. Ocenjujemo uspešnost, vrednotimo 

primernost in uspešnost izbrane strategije. Pomagamo si z informacijskimi in drugimi sistemi. 

Tako jo laţje prilagajamo in spreminjamo. Določamo in razčlenimo strateške cilje za laţji 

nadzor in razvoj. Nenehno izvajamo izboljšave vrednostne verige (dodano vrednost). 

Pomembno je, da iščemo ključne dejavnike uspeha, kar lahko naredimo tako, da 

preprečujemo teţave in izločamo zaviralne dejavnike. Nadzor izvajamo s ključnimi kazalniki. 

Uveljavljamo dobre prakse (Aaltonen in Ikävalko 2002, 4, Galpin 1998, 3945). Premišljeno 

in strokovno z vsemi, s komuniciranjem, predhodno uskladimo strateški načrt. Ključni sta 

dvosmerna, kritična komunikacija in pripravljenost za izvedbo (Tourish 2005, 485). Zaradi 

zapletenosti smiselno določamo prioritete, sprejemamo ključne odločitve ter skrbimo za 

primerno organizacijsko strukturo in organizacijsko kulturo (dovzetnost za spremembe), 

delovno okolje, izvedbene procese, ustrezno prilagojenost usmeritev in postopkov z 

informacijskimi pripomočki, zato izvajamo reinţeniring poslovnih procesov, kot so 

poenostavitve in pospešitve, ki omogočajo razvoj proizvodov in racionalnalnost dostave. 

Pomembno je tudi, da ustvarjamo vrednost za udeleţence. Za vključenost v strateški proces 

povečujemo in opredelimo znanja in veščine vodij za odločanje ter spretnosti in 

komunikacijo. Pomembni so hiter pretok informacij, učenje in razumevanje ključnih 

dejavnikov (David 2011, 1521; Neilson, Martin in Powers 2008, 313). Spremljajmo tudi 

poslovne izkaze. Tem primerno uporabljamo metode vodenja, prilagajamo projekte in 

portfelje strateških spremembam ter poskrbimo za organizacijsko skladnost. Strategijo in 

strateške ukrepe dinamično usklajujemo, pri tem pa je zelo pomembno, da podajamo potrebne 

informacije o odločitvah in ukrepih. Skrbimo za stalno zaposlenost (ciljno usmerjenost). 

Usposabljamo in spremljamo strateške vodje. Ne smemo pozabiti, da uspeh in racionalnost 

izvirata iz izkušenj in pripravljenosti, zato je potrebno vključevati tudi starejše (Miller, 

Wilson in Hickson 2004, 217). Za strateške odločitve zahtevamo pravočasne informacije s 

področij trţenja, proizvajanja, kadrovanja, financ in drugih, ki jih morajo podati skupaj z 

načrti, kar nam je pomembno zaradi dodeljevanja virov (Mankins in Steele 2005, 27, 105, 

139). Razvijamo organizacijsko kulturo v podporo izvajanja strateških ukrepov in nalog, in 

sicer zato da zaposlene usmerimo v doseţke, disciplino in prizadevnost. Zato tudi občasno 

organiziramo skupne aktivnosti, zabave, skrbimo za potek ustrezne, dvosmerne komunikacije. 

To razvijamo na različne načine, med drugim poskrbimo za spodbudno podporno kulturo, 

razumljivost, skupni jezik, trudimo se upoštevati različnost, uvedemo denimo mesečne 

individualne razprave o uspešnosti in o novih znanjih ter veščinah, inovacijah, kjer na eni 

strani upoštevamo pripombe, na drugi strani pa podajamo spodbudne usmeritve. Da se 

zaposleni bolj razumejo, izvajamo redne, strukturirane, časovno omejene sestanke. Motivirajo 

jih uporabljeni akcijski glagoli, praktično in izvedbi primerno nagrajevanje, doseganje 

strateških ciljev, navduševanje za odličnost, natančnost, doslednost ter nenehne izboljšave 
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vodenja, zato za odpravo nasprotovanj uporabimo funkcijske taktike. Delo organiziramo tako, 

da dosegamo usklajenost na ključnih funkcijskih področjih. Pozorni smo na stalno delovanje 

poslovodstva, ustrezno kadrovanje in plačni sistem. Potrebna so napredovanja, učinkovito 

uravnavanje nagrad in sankcij (Allio 2005, 15–20). Nadzor naj bi bil pogosto opravljen tudi s 

strani vršnih managerjev. Spremljamo izbrano strategijo, ki jo nadzorujemo z uporabo 

informacijskega sistema (za integrirano načrtovanje in nadzor), kjer učinke merimo z 

naprednimi kazalniki (kvantitativnimi in tudi kvalitativnimi merili) posameznih ukrepov ter s 

pregledom dolgoročnih izidov (De Feo in Janssen 2001, 5–6, Garvin in Levesque 2008, 112–

113). Pri tem je pomembno opozoriti, da bi naj bili procesi, sistemi in zaposleni v sinergiji 

(Skivington in Daft 1991, 28; Huy 2011, 1387). 

2.2 Različni managerski modeli, strategije in strateška orodja 

Dober strateški načrt vodi v precejšnjo dolgoročno vrednost, ker pri smiselno izbrani strategiji 

»pretvori izzive, zmedena in zapletena opravila v privlačne, prijetne in dosegljive«, kot 

navede Speculand (2016, 62). Strategije poimenujemo po namenu uporabe, z modeli 

prikaţemo proces izbire in sistematično poiščemo priloţnosti za odločanje in razvoj. Za 

iskanje razrešitev uporabimo strateška orodja. Več obširnejših teoretičnih izhodišč najdemo 

predvsem na tujih spletnih straneh (primeri: 12manage 2018a in 12manage 2018b, 

Presentationload 2018a). Zaradi tekmovalnosti in večje sistematike dela uporaba številnih 

modelov in poslovnih strategij v podjetjih z leti narašča; v letu 2013 naj bi jih uporabljali kar 

81 (Taylor 2018). Konkurenčnost poslovanja naj bi precej pospešili tudi z inoviranjem 

(Markič 2004, II). 

2.2.1 Modeli za snovanje in spreminjanje strategij 

S celovitim strateškim modelom nazorno in preprosto prikaţemo korake in dejavnike, ki naj 

bi jih upoštevali pri načrtovanju, spreminjanju, oblikovanju in vrednotenju strategij 

(Dimovski in Penger 2008, 51; Bryson 2010, 243). Prikazujejo ocenjevanje zunanjega in 

notranjega okolja, poslanstvo in načrtovane cilje, nenehne povratne informacije, da laţje 

oblikujemo »strategijo, določimo politike, programe, proračun, postopke in poslovanje« 

(Pevcin in Bogilović 2017, 27). McKinseyjeva modela 7S in 8S se uporabljata za boljšo 

osredotočenost na izvedbo strateških ukrepov (Čater in Pučko 2010, 211). 

Razvitih je veliko modelov za preučevanje procesa za načrtovanje strategij, ki se ločijo »po 

številu faz in razporeditvi elementov, vsebinsko pa med njimi ni večjih razhajanj« 

(Dimovski in Penger 2008, 49–51). Prvi model sta ponudila Hrebiniak in Joyce (1984), ki sta 

trdila, da je dobro zasnovana strategija ključna, sledi ji primerna organizacijska struktura, nato 

operativni cilji, operativna struktura in ustrezni spodbudni in nadzorni mehanizmi ter nenehno 

usklajevanje načrtovanja z organiziranostjo po niţjih ravneh navzdol (Čater in Pučko 2010, 
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211). Javna, neprofitna podjetja se laţje prilagajajo zahtevam zunanjega okolja, ker je proces 

strateškega načrtovanja odvisen od pooblastil, začetnih dogovorov in poslanstva. Začetni 

dogovor naj bi zajemal namen, prednostne naloge, strateško skupino, naloge in vloge ter 

zagotovilo za potrebne vire. Pooblastila naj bi določili na podlagi zakonodaje in drugih listin, 

ki jih zavezujejo. Nato je v skladu s kupci potrebno opredeliti poslanstvo in vrednote (Bryson 

1988, 74–76). Strategije razvijejo na podlagi temeljnih strateških vprašanj (poslanstva, 

vrednot, trţne niše, kupcev in/ali uporabnikov, financ, vodenja, organizacijske oblike). Da se 

doseţe uspešna izvedba strateških ukrepov, pripravijo tudi rezervni scenarij. Strateška skupina 

pri razvijanju strategije opredeli, kateri strategiji bodo sledili in katere naloge je treba opraviti. 

Opišejo tudi delovanje in videnje prihodnosti (opis podjetja), torej podlago za izbrano 

strategijo (Pevcin in Bogilović 2017, 29–30). 

Vsem modelom je skupno tisto, kar je najteţje, to je izbira strategije. Toda s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) naj bi obvladovali večji del 

poslovanja podjetja (Dimovski in Penger 2008, 52). V tujiini ţe uporabljajo IKT za opis 

strateških ukrepov, odgovornosti, opredelitev in merjenje doseganja ciljev (primeri: 

App.smartsheet b. l.; Corporater b. l.). 

2.2.2 Različne strategije 

S strateškim razmišljanjem je treba poiskati nenavadne, boljše razrešitvene prednosti in 

inovacije za dolgoročno prihodnost (Kvint 2017, 15). Strategije razlikujemo po 

»organizacijski ravni, vlogi in časovnem okviru«. (Bryson 1988, 77) Pomembno je, katere 

cilje ţelimo z njimi doseči, takšno je namreč tudi poimenovanje strategij. Kot navaja 

David (2011, 161–163), lahko sledimo šestnajstim vrstam strategij ali jih kombiniramo s 

trinajstimi akcijami. Lahko se zdruţimo z dobaviteljem, prodajalcem, gremo na nov trg, ga 

razvijamo, na razne načine razvijamo proizvod, se zdruţimo za skupna vlaganja, krčimo 

poslovanje, odprodamo del poslovanja, kombiniramo strategije. Porter (1998, 11) opiše tri 

izvorne strategije za doseg nadpovprečnih rezultatov: stroškovno vodstvo, diferenciacijo in 

osredinjenost. 

Glede na organizacijsko raven strategije na splošno delimo po hierarhiji na tri ravni: celovite 

(raven podjetja, temeljna, usmeritvena, osnovna), strategije na ravni poslovne enote in 

funkcijske strategije (raven poslovnega oddelka). Druge razvrstitve strategij so še glede na 

razmerje proizvodi/trg, portfelj, širino ponudbe, odnos do drugih, smer integracije, izrabo 

sinergije idr. (Pučko 2008, 91). Strategije podjetja se nanašajo na celotno podjetje, 

konkurenčno dejavnost in razporejanje finančnih virov. Oţje, poslovne strategije pa se 

nanašajo na izbiro proizvodov oziroma na trg po posameznih oddelkih 

(Ackoff idr. 1996, 333).  
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Glede na namen poslovanja po vlogi ločimo splošne strategije in strategije glede na različne 

dejavnike. Vezane so na trţni segment, trţni odnos, izvedbo, posebne strategije za javni sektor 

in podobno. Splošne strategije lahko uporabimo na vseh ravneh. Lahko so kreirane v zvezi s 

ponudbo (oţenje ali širjenje, mnoţična, individualna), konkurenco (defenzivne, ofenzivne, 

posnemajoče, inovativne), lastnim delovanjem (stroškovno usmerjene, vzajemne za 

ustvarjanje vrednosti z notranjimi potenciali ali vsemi potenciali, tudi z zunanjimi), viri (toga 

oskrba, fleksibilna oskrba, specializirana ali univerzalna opremljenost, deterministično 

obvladovanje ali odprta ponudba) (Bleicher 1995, 209–227).  

Glede na obseg in tudi časovni okvir poslovanja ločimo strategije, vmesne načrte z uporabo 

taktik in operativne načrte z ukrepi. Luffman, Sanderson in Kenny (1996, 18) navajajo, da 

strategije potekajo na ravni korporacije, taktike na ravni poslovne enote, operativni ukrepi pa 

na ravni posameznih funkcij. V podjetjih naj bi zaradi povezanosti sedanjosti s prihodnostjo 

uporabljali dvojne strategije (Abell, 1993). Po vrsti načrtovanja ločimo strategije, vmesne 

načrte, s katerimi se strategija prenese v praktično izvedbo s pomočjo programov, projektov, 

načrtov proizvajanja. Značilna je manjša poraba virov kot za zamišljene strategije in 

operativne akcijske načrte (vsakodnevno delovanje, časovni okvir manj kot leto) (Higgins 

1991, 145–147).  

2.2.3 Strateška orodja 

V podjetjih uporabijo premalo orodij, najpogosteje pa analizi SWOT in PEST. Večina ţe 

uporablja analizo PESTEL in tako imenovano analizo Porterjevih pet silnic. Namreč uporaba 

samo ene od tehnik je pomanjkljiva (Cadle, Paul in Turner 2010, 2). Uporaba več strateških 

orodij je priporočljiva s tega vidika, ker bolj sistematično ustvarjamo trdnejši poslovni model 

podjetja, pogosteje preučujemo ključne dejavnike uspešnosti, pretehtamo moč konkurence in 

trţnih zahtev, porabo virov, uporabo strateških potencialov, moţnosti za rast, prilagajamo 

strategije in določamo ustrezne strateške ukrepe (Presentationload 2018b). Kot navaja Trebar 

(2010, 77), lahko ţe z orodjem TRIZ precej bolje iščemo moţnosti za inoviranje, usmerimo 

razmišljanje zunaj standardnih pristopov, uporabimo razpoloţljive vire, kombiniramo, 

razgradimo, ločujemo v času, prostoru, obsegu ali pogoju, analiziramo različne vidike 

razrešitev in iščemo inovacije na mikro- in makroravni v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, 

omogoča pa tudi predvidevanje idr. 

2.3 Metodologija načrtovanja in izbire strategij ter izvajanja strateških ukrepov  

S strateškim načrtovanjem povečamo vrednost podjetja, učinkovitost in hitrost ukrepanj, s 

čimer zvišujemo ocene uspešnosti izbrane strategije (Kvint 2017, 48–49). Ta se pokaţe v 

finančnih izkazih. Preučimo, kje smo, kaj ţelimo postati ter kako to doseţemo in določimo, na 

katerih področjih in kako lahko izvedemo izboljšave (Bryson in Alston 2011, 5). Koraki 
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strateškega načrtovanja so: strateški pregled vizije, poslanstva, zamišljenih strategij, 

pospeševalnih sil, koncepta poslovanja; analiza ključnih notranjih in zunanjih deleţnikov 

(interesi in prioritete), prioritet strateških vprašanj, identifikacija glavnih kompetenc, scenariji 

in simulacije, situacijsko posnemanje ključnih in izstopajočih dejavnosti v poslovnem okolju 

(vključno z industrijo, trgi, kupci, tekmeci, zakonodajo, tehnologijo, demografijo, 

ekonomijo), finančni in operativni nadzor za izboljšanje strateških prednosti (Nickols 2016, 

6–7).  

Ključne smernice za uspešno strateško načrtovanje strategij so vključitev pomembnih 

managerjev, sprejemanje novih idej in spodbujanje proaktivnosti (tudi maščevalnosti) pri 

razmišljanju, enostaven proces in slog, ki naj ne bi bil rutinski, s čimer mislimo na menjavo 

vlog/nalog in različne načine vodenja sestankov (Pevcin in Bogilović 2017, 16–17).  

Strateško načrtovati je smiselno na ravni poslovne enote, v kateri se opravlja zaokroţena 

dejavnost, in sicer na ravni (predvsem) večjega podjetja (ali druge organizacije) 

(Kavčič in Deškovič, 1990, 11). Smiselno je tudi načrtovati organiziranost po oddelkih za 

globalno delovanje (Nedelko in Potočan 2010, 68). Ne glede na vrsto dejavnosti so pomembni 

strategija in strateški cilji ter pravilna usmeritev (Pevcin in Bogilović 2017, 123). V načrtu 

poslovne strategije opredelimo ciljne uporabnike načrta, poslanstvo, vizijo, vrednote, strateške 

usmeritve in cilje, strateško SWOT analizo z ukrepi, vertikalno in horizontalno 

organiziranost, razvojno-produktni, storitveni, trţni in organizacijski vidik, krovno strategijo, 

razvojno-proizvajalno in organizacijsko strategijo z vsemi ukrepi za izvedbo idr. (Bric b. l.). 

V uspešnih podjetjih, navadno v večjih, pripravijo finančni načrt »grobe celovite ocene 

poslovne uspešnosti tudi za daljše obdobje«. (Pučko 2008, 168) Pri razvojnih načrtih vključijo 

tudi investicijske načrte naloţb in natančneje opredelijo izvedbo (Belak 2002, 173–174).   

Za snovanje strategije s poglobljeno analizo preučimo metodološka priporočila in osnove, 

strateški proces ter inovativne strateške ideje; vse to zaradi večjega učinka in predvidevanj, 

saj le ena napačna ideja lahko uniči uspeh in neustrezno organiziranost, hkrati pa vodi do 

pomanjkanja ugleda ali celo do propada. V zadnjem delu strateškega procesa zasnujemo in 

preverimo strategijo, ki ima potencial za izbiro (Kvint 2017, 27–31). Opredelimo cilje in 

zanje po funkcijah zasnujemo strateške ukrepe. Oblikovanje strategije in izvedba strateških 

ukrepov sta tesno povezani dejavnosti (Ackoff idr. 1996, 339). Ker se pri izvajanju pojavijo 

teţave ali priloţnosti, nenehno spreminjamo ali dopolnjujemo tudi strategije in strateške 

ukrepe. Uspešnost izvedenih ukrepov merimo s kazalniki (lahko uporabimo informacijske 

sisteme). Zelo primerno programsko orodje, ki se uporablja za merjenje in spremljanje 

spreminjanja uravnoteţenih kazalnikov, se imenuje BSC (Corporater b. l.). Prihodnje ukrepe 

načrtujemo na podlagi mesečnih poročanj in četrtletnih posvetov z odgovornimi o doseganju 

ciljev. Prav tako je potrebno, da mesečno oziroma četrtletno nadzorujemo izvedbo in 

poskrbimo, da vključimo vse izvajalce. Treba je nadzorovati skladnost porabe virov in 

povezanost s cilji ter na tej podlagi sistematizirati procese (OnStrategyHQ 2018).  
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2.3.1 Tehnike iskanja strateških možnosti  

Strategije nenehno prilagajamo, saj lahko zaradi spremenjenih okoliščin postanejo manj 

primerne ali celo nevarne. Če spreminjanje strategij poteka v krizi in pomanjkanju časa, vodi 

v neznano stanje (Tavčar 2000, 121–122). Odločimo se, ali izboljšujemo obstoječe stanje s 

prilagajanjem usmeritev (na primer reorganizacija sistema celovitega obvladovanja kakovosti) 

ali jih usklajujemo (temeljito, sistematično izboljšujemo glede na predvidene ali pričakovane 

spremembe, na primer preoblikovanje verige vrednosti, outsourcing – zunanje izvajanje) ali 

jih strateško spremenimo (osnujemo nove) ali jih preusmerjamo (na primer druga temeljna 

usmeritev, velika notranja sprememba, novo znano stanje) (Hinterhuber 1996a, 58–63). V 

procesu iskanja strateških moţnosti najprej »analiziramo izhodiščni poloţaj podjetja, 

preučimo zunanje in notranje okolje podjetja ter podjetje samo, celovito presodimo podjetje in 

okolje ter zasnujemo strategije«. (Duh 2015, 183) Nove scenarije zaradi stroškov izdelujemo 

le, če zaznamo nov razvoj (Duh 2015, 221). Pri izbiranju in razvijanju strateških alternativnih 

strategij so potrebni odzivnost na priloţnosti in nevarnosti, vključitev konkurenčnih prednosti, 

doslednost, povezanost s cilji podjetja (donos, povezanost s poslanstvom), dosegljivost (virov, 

organiziranje), povezanost s strategijami drugega podjetja (ustrezno število proizvodov, 

proţnost, sinergija) (Aaker 1988, 31–32). Za oblikovanje uspešne strategije Collins in Lazier 

(1992, 96–97) priporočata štiri temeljna načela: strategija naj izhaja iz vizije, vključuje naj 

vzvode (v čem smo dobri), naj bo racionalna, nastane naj s sodelovanjem izvajalcev akcijskih 

načrtov ali tudi izvajanja strateških ukrepov. Zaradi stalnih sprememb s strateškimi 

ukrepanjem lahko doseţemo zniţanje stroškov nabav, pridobimo finančna sredstva po ugodni 

obrestni meri, pridobivamo ugled, smo boljši z novo IKT, prestrukturiramo ali prevzamemo 

drugo podjetje, mednarodno trgujemo, sodelujemo z drugimi podjetji, omejimo konkurenco, z 

boljšo tehnologijo oblikujemo nove izdelke in podobno. Lahko pa tudi poiščemo moţnosti 

rasti z zmanjšanjem stroškov kapitala, večjo izrabo stavbišč, mestom poslovanja in 

povečevanjem sposobnosti zaposlenih ali bolje ovrednotimo konkurenčno znanje ter 

zniţujemo stroške z organiziranjem (Pümpin in Prange 1995, 35–37). 

2.3.2 Analiza kompetenc v podjetju in izhodiščnega stanja za razvoj  

Analiza izhodiščnega stanja sluţi preučitvi kakovosti dosedanjih strategij, razvoja in iskanja 

moţnosti za nove razvojne usmeritve (Duh 2015, 183). Izvedemo primerjavo s konkurenčnimi 

podjetji in se omejimo na najvplivnejše dejavnike (Tavčar 2000, 129). Preučimo primernost 

proizvodov, prednosti za kupce (panogo), vrsto postopkov (tehnologij, pristopov). Merilo 

ustreznosti zasnovanih strategij so pričakovani ali boljši izidi po področjih. Pomembno je, da 

razvijamo ključne kompetence in pridobivamo vire, povečujemo dosedanji razvoj, s čimer 

mislimo predvsem na pozitivna strateška stanja, in razvijamo tudi izvajanje strateških ukrepov 

ter pristopov. Z analizo dosedanjega razvoja ocenimo finančno stanje v zadnjih petih do 

desetih letih. Analiziramo kreditno sposobnost, geografsko pokritost trga, trţni deleţ, 

strukturo kupcev, ugled podjetja, število in stopnjo novosti, stroškovne in cenovne 
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spremembe surovin, energijo, delo, kadre in podobno. V primerjavi s konkurenco so 

pomembni pozitivni podatki: o donosnosti in prihodkih, denarnem toku in čistem dobičku, 

deleţih iz dobička. Z analizo dosedanjih strategij preučimo kakovost dosedanjih strategij v 

zadnjih petih do desetih letih po naslednjih področjih, pri čemer smo pozorni na proizvode in 

razvoj, raziskave, trţenja (prodajne poti), organiziranost, organizacijsko kulturo, kadrovsko 

politiko, finančno strukturo virov, vertikalno/horizontalno integracijo idr. (Lombriser in 

Abplanalp 2005, 66–89).  

Pri primerjavi ključnih kompetenc in virov s konkurenčnimi podjetji postavke ocenimo (po 

moči z oceno od ena do pet in jih razvrstimo), na primer kompetence primarnega pomena (čas 

lansiranja izdelka na trg, kakovost izdelka, prodaje, zadovoljstvo končnih kupcev, odkrivanje 

in privabljanje talentiranih kadrov, prilagodljivost proizvajanja), kompetence sekundarnega 

pomena (managerske sposobnosti, nadzor stroškov, IKT) in kritične vire (strateška 

partnerstva, moč blagovne znamke, oskrbne verige, kraj poslovanja, distribucijsko mreţo in 

podobno) (Collis 2005, 22).  

2.3.3 Analiza zmogljivosti v podjetju, v notranjem okolju 

Zaradi sprememb v širšem okolju naj bi večkrat ali po potrebi izvajali notranjo analizo 

zmogljivosti (prednosti in slabosti) ter načrtovali strategije in strateške ukrepe za izboljšave. 

Za določitev kriterijev izboljšanja jih najpogosteje ocenjujemo na podlagi preteklega 

poslovanja. Notranje okolje najpogosteje ocenimo z analizo SWOT (Pevcin in Bogilović 

2017, 38–46). Nevarno je, da prezremo povezane procese in aktivnosti po več oddelkih 

(Lombriser in Abplanalp 2005, 147). Zato pri temeljnih sposobnostih ovrednotimo trţni 

monopol, ekonomijo obsega, inovacije, zmoţnosti proizvajanja, kakovost ponudbe 

proizvodov ali procesov, starost opreme, razpoloţljive finančne vire, nizke stroške, veščine 

vodenja, mreţenje (Lynch 2009, 302). Po posameznih organizacijskih enotah (na primer 

proizvajanje, trţenje, financiranje, investiranje, raziskave in razvoj) izdelamo ocene temeljnih 

sposobnosti, in sicer organizacijske strukture, organizacijske kulture, sposobnosti zaposlenih, 

potrebnih virov, ugleda podjetja in blagovne znamke, ţivljenjskega cikla izdelkov (Wheelen 

in Hunger 2010, 195–211). Za ocenjevanje in stalne izboljšave je zelo primerno orodje, 

imenovano sistem 20 ključev ali program za celovit razvoj in ocenjevanje kakovosti 

delovnega okolja. Tako s poznavanjem povezanosti strateških ukrepov izoblikujemo celovit 

načrt za prenovo in ga uporabimo za nenehno izboljševanje stanja. Nadzor izvajamo mesečno, 

vrednotimo stopnjo izvedbe in deleţ doseganja ciljev ter določimo nove strateške ukrepe. 

Ocenjevanje izvedejo managerji, nato pa še zaposleni; tako vsi razmišljajo o razvoju in 

izboljšavah. Uspešnost ţe po treh letih grafično prikaţemo kot dvig produktivnosti, rast 

uspešnosti, zmanjševanje števila nadrejenih (Kobayashi 2003, 1–262). Pogosto pa notranje 

okolje ocenjujemo z analizama PESTEL ali SWOT ter Porterjevim modelom petih silnic 

(Pevcin in Bogilović 2017, 53). S tabelo IFAS bolje preučimo notranje okolje podjetja, ker 

povzamemo glavna spoznanja o prednostih in slabostih, notranjih zmoţnostih, moţnih 
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ukrepih, učinkih, usmeritvah, ker pri določitvi ključnih dejavnikov uporabimo uteţi, ocene, 

tehtane ocene in komentar (Wheelen in Hunger 2010, 212–213). Za ugotavljanje notranjih 

zmoţnosti uporabimo vse tri tehnike: analizo MOST, Audit presojo virov in Bostonovo 

matriko (BOSTON BOX) (Cadle, Paul in Turner 2010, 2). Povezano in bolj učinkovito 

ocenjujemo nevarnosti in prednosti ter se opisno opredelimo, če jih ocenimo kvalitativno 

(poveţemo točke in označujemo, ali je prispevek k uspešnosti majhen ali velik) ali točkovno 

(določimo deleţ pomembnosti učinka postavke in jo pomnoţimo s točkovno oceno). Enako 

ocenimo tudi ključne dejavnike »prihodnje« uspešnosti (Pevcin in Bogilović 2017, 46−48). 

2.3.4 Analiza konkurence, trendov iz zunanjega okolja  

Za sledenje viziji in poslanstvu ter pripravo strateških ukrepov so najpomembnejše osnovne 

analize priloţnosti in nevarnosti, to pa zaradi načrtovanja virov za izvedbo (človeškega 

kapitala, surovin, kapitala, tehnologije) (Kvint 2017, 34). S sistematičnim preiskovanjem 

prihodnjih trendov v zunanjem okolju in z zmoţnostmi v podjetju vplivamo na spreminjanje 

strategij in strateških ukrepov ter razvijamo konkurenčne prednosti (Duh 2015, 193). 

Pomembno je, da izberemo ključne dejavnike. Po navadi večji del zunanjih dejavnikov nima 

vpliva, zato jih ločimo z delitvijo na obvladljive in neobvladljive (Pevcin in Bogilović 2017, 

37), pri čemer  uporabimo analizi STEEP in PESTEL, Porterjev pristop, metodo scenarija ter 

metodo sinteze zunanjih dejavnikov (Duh 2015, 209). Ker se druţbeno okolje nenehno 

spreminja in ga je treba spremljati, navadno izberemo kar PEST-analizo ali različice 

(PESTLIED, STEEPLE, SLEPT), metodo načrtovanja scenarijev in metodo napovedovanja 

dogodkov. Metodo scenarija navadno izvedemo skupaj s PEST-analizo (Pevcin in Bogilović 

2017, 39–40, 43). Sistematično analizo posameznega konkurenta lahko z uporabo metod 

opravimo tako, da analiziramo »njegove cilje, strategije, predpostavke, sposobnosti in 

zmoţnosti« (Duh 2015, 189−190), hkrati pa napovemo prihodnost. Pri novi panogi ni 

velikega trţnega deleţa, med tem ko postane pri zreli ključna cena. Porterjev pristop k analizi 

panoge je ključen za prihodnji razvoj, hkrati pa je povezan z ţivljenjskim ciklom panoge (Duh 

2015, 212–214). Pri priloţnostih v grobem ocenjujemo spremembe v političnem in 

gospodarskem okolju, demografske in druţbene spremembe, gospodarske preobrate, moţnosti 

prevzemov, priloţnosti za rast prodaje (nove trge in ustrezne nove proizvode), slabosti 

konkurentov in podobno; pri nevarnostih pa spremembe v političnem in gospodarskem 

okolju, mednarodne ovire za trgovanje, demografske spremembe, nove konkurente 

(zavzemanje trga), nizko trţno rast, nevarne tehnološke spremembe, naraščajoče pritiske 

kupcev, dobaviteljev, substitutov in podobno (Lynch 2009, 302). S tabelo EFAS, s tehtano 

oceno in z utemeljitvami laţje izločimo priloţnosti in nevarnosti, zdruţimo in uporabimo 

glavna spoznanja po področjih in vplivu na uspešnost podjetja oziroma ugotovimo, ali 

presegamo povprečje v panogi (Wheelen in Hunger 2010, 174–175). Zato zaradi izrabe 

priloţnosti, sprememb ali trendov iz zunanjega okolja primerjalno ocenimo obstoječe 

zmogljivosti proizvajanja v podjetju, moţnosti izobraţevanja in usposabljanja, industrijsko in 
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druţbeno infrastrukturo, druţbeno okolje (Kvint 2017, 34). Kot pomemben kriterij pri izbiri 

strategij, ugotovljen s SWOT analizo, je doseganje ciljev s čim manj stroški (viri). Smiselno 

je, da oblikujemo in upoštevamo scenarije, kadar zaznamo prihajajoč demografski, 

tehnološki, ekološki in gospodarski razvoj (Duh 2015, 220). Izdelava predhodnih scenarijev z 

obliko bilanc in poslovnih izkazov uspeha sluţi izbiri oziroma oceni vpliva strategije 

(Wheelen in Hunger 2010, 299). Navadno načrtujemo tri (tudi z vključitvijo trenda in 

skrajnosti): 1. stalne dejavnike (na primer prebivalstvo, kaj se v druţbenem okolju lahko ali 

česa ne more spremeniti), 2. pomembne, nestabilne dejavnike (na primer novi konkurenti, 

nepomembno in nemogoče, lahko se sčasoma spremeni), 3. glavne dejavnike (razvoj 

tehnologije, izobraţevanja, čim bolj raznolike scenarije za moţne prihodnje dogodke) 

(Thompson in Martin 2010, 116–117). Negativni scenarij tako laţje nadziramo, vendar ga 

zaradi nepredvidenih naravnih dejavnikov to ni mogoče do popolnosti (Duh 2015, 221). Zato 

za predvidevanje dogodkov v druţbenem okolju lahko uporabimo matriko kritičnih dogodkov 

po področjih ter na primer za štiri leta ocenimo velikost pojava po učinku in verjetnosti 

(kritičnosti): ključne spremembe v preteklosti, moţne v prihodnosti, opišemo priloţnosti in 

nevarnosti na podlagi dogodkov iz preteklosti. Ko ugotovimo kritičnost okoliških dejavnikov 

ob uresničitvi najniţje ali najvišje napovedi, razvijemo ustrezne korake in prilagodimo 

poslovanje. Za konec izmenjamo še mnenja z udeleţenci o moţnih izidih in uskladimo 

prvotni scenarij (Pevcin in Bogilović 2017, 41–43).  

2.3.5 Celovita presoja možnosti za prihodnje poslovanje podjetja, presoja ovir ter 

oblikovanje strategij in strateških ukrepov 

Strategije sicer oblikujemo, razvijamo in presojamo z več metodami. Proces razvijanja v 

grobem poteka na podlagi SWOT analize in postavitve ciljev, ker tako laţje kreiramo čim več 

alternativnih strategij, jih poveţemo s cilji in razvijemo ključne strategije. Poleg SWOT 

analize uporabimo še analizo PESTLE, s katero analiziramo konkurenco ter se uskladimo z 

interesi udeleţencev. Zato primerjalno opravimo še analizo poslovanja drugih podjetij, 

določimo ključne vplivne dejavnike uspešnosti in temeljno dejavnost podjetja, nato pa še 

kazalnike prodaje (finančnih virov), kadrovskih virov in nabave. Lahko uporabimo orodje 

BSC, s katerim laţje izberemo strategijo, ker pogosto ocenjujemo in merimo učinke 

predvidenih ukrepov pri doseganju ciljev. Razlogi za uporabo so večkratni izzivi ter poslovni 

(zmanjšanje izgub, negotovost, dolgoročna rast, zaščita pred učinki nepredvidenega), 

operativni (dosegamo učinkovitost, razvoj, varnost, stroškovni nadzor) in kadrovski cilji 

(izboljšujemo kompetence zaposlenih, optimiziramo število zaposlenih) (Chopra, Gupta in 

Chhabra 2017, 181–183). Z analizo portfelja določimo cilje v treh korakih: najprej prikaţemo 

sedanji portfelj, določimo prihodnjega in načrtujemo vire ter razvijemo strategije za 

uresničitev načrtovanega uspeha v prihodnosti (Duh 2015, 236). Določimo optimalne 

kombinacije proizvodov ali skupin proizvodov v organizacijski enoti in optimiramo 

poslovanje tako na širši ravni kot v podjetju (Lombriser in Abplanalp 2005, 200). Z matriko 
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BCG določimo ustrezen program ponudbe na podlagi predvidenega donosa in opredelimo 

strateške ukrepe, da pridobimo dovolj finančnih virov. Ker so ugotovili, da matrika BCG 

(angl. growth-share matrix) ni zadostna, so razvili še matriko GE ali McKinseyjevo matriko. 

Z njo ocenimo prihodnost poslovanja, če delujemo na primer z enakimi strategijami in 

zmoţnostmi, primerjalno glede na druge panoge (s ploščino kroga prikaţemo velikost panoge, 

s kroţnim izsekom pa trţni deleţ podjetja) (Duh 2015, 235240). Za opredelitev 

organizacijske strategije se uporabljata SWOT analiza in Ansoffova matrika (Cadle, Paul in 

Turner 2010, 2). Tri uveljavljene metode za celovito presojo poslovanja podjetja in vplivov iz 

druţbenega okolja ter oblikovanja strategij so analiza SWOT, metoda sinteze zunanjih in 

notranjih dejavnikov ter portfeljska analiza (Duh 2015, 229). Metoda SWOT (sl. SPIN) je 

orodje za razvijanje strateških alternativ in ocenjevanje strategij, ker sta potrebni usklajenost s 

postavljenimi cilji (poslanstvo, vizija) podjetja ter analiza preteklega poslovanja (Toman 

2014, 165). Za oceno primerne izbire dejavnosti ocenimo naravne vire, ekološke omejitve, 

reprodukcijo, delovno silo, zmogljivosti proizvajanja in kapitala, inovativne tehnološke in 

znanstvene doseţke (Kvint 2017, 32). Iz tabel EFAS in IFAS s pomočjo analize in uteţi 

prioritet snujemo ideje za moţen prihodnji uspeh podjetja. Z matriko SFAS zdruţimo notranje 

in zunanje dejavnike po tehtani oceni pomembnosti, trajanju in opisu posameznega dejavnika, 

da dobimo manj kot deset ključnih dejavnikov (Duh 2015, 234). Z matriko TOWS 

ugotavljamo moţnosti za prihodnji razvoj, ker z navzkriţnimi kombinacijami preverimo, kako 

bi s prednostmi zmanjšali slabosti (Lombriser in Abplanalp 2005, 197). Z modelom strateških 

nalog se omejimo na določitev dejavnikov in strategij, ki imajo največji vpliv na uspešnost 

izvedbenega procesa (Tavčar 2000, 129). Ugotavljamo moţne izboljšave glede vrednot in 

usmeritev poslovodstva, druţbenih obveznosti, obstoječih in predvidenih priloţnosti ter 

tveganj – v druţbenem okolju, pri proizvodih in procesih ter pri zmoţnostih v podjetju 

(Hinterhuber, 1996b, 140–142). Izbiramo po zaporedju, in sicer prednostni programi, 

programi za opustitev ali prestrukturiranje (zaradi pomanjkanja sredstev), donosni programi, 

programi strateških povezav (z manj tveganja je več donosa). Določimo prioritete, pri izbiri 

pa upoštevamo stroškovni vidik in vidik praktične uporabnosti (Toman 2014, 153–163). 

Odobrimo potrebna sredstva ter opredelimo nadzor izvedbe in vrsto poročanj za sestanke 

(Tavčar 2000, 130).  

 2.3.6 Analiza, razvrščanje, vrednotenje in izbira strategij 

Glede na vrsto strategije je pomembno, da pri izbiri poslovne, konkurenčne ali generične 

strategije upoštevamo konkurenčne prednosti in izberemo najdonosnejše. Cilje zapletenih 

strategij razčlenimo na manjše podcilje in s tem na bolj obvladljive dele (Duh 2015, 251). 

Najpomembnejše je, da razumno ocenimo učinke in vplive ter moţne strategije za izbiro tudi 

pravilno razvrstimo (Belak 2002, 159). Najbolj preprosto jih izbiramo na podlagi predračunov 

aktivnosti, projektov, taktičnih načrtov, če nadziramo le odklone od načrtovanih strategij in 

izidov (Pučko 1999, 119–172). Če je preveč meril za ocenitev, uporabimo matriko 
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učinkovitosti, matematično-statistične tehnike, ocenjevanje posameznih strateških poslovnih 

področij, drevesa odločanj (Pučko 2008, 163–164 Pomembno je tudi časovno opredeljevanje, 

pri čemer jih večina uporabi informacijske sisteme. Po obdobjih na operativni stopnji, 

tedensko ali mesečno spremljamo kazalnike BSC (Chopra, Gupta in Chhabra 2017, 183). 

Ključne so razvojne strategije in ekonomske lastnosti, ker so povezane s poslovnimi izkazi, 

najbolj sicer z donosnostjo, druge lastnosti pa so samo dopolnitev k temeljnim. Za 

sistematično predhodno preverjanje uspešnosti izbrane strategije uporabimo McKinseyjev 

model 7S (ocenimo strategijo, strukturo, sisteme, stil vodenja, zaposlene, sposobnosti) in 

model štirih pogledov, da preverimo sedanjo in prihodnjo uspešnost glede na logični, 

procesni, razvojni in psihološki vidik). Kriteriji vrednotenja so količinski in kakovostni 

(obseg prodaje), vrednostni (prihodki od prodaje) ter ekonomski (obseg potrebnih vloţkov v 

uresničitev strategije: obseg dela, odhodkov) (Newton b. l.; 6; Cadle, Paul in Turner 2010, 3). 

Preverjamo »obseg vloţenih sredstev in poslovnih sredstev ter pričakovanih prihodkov« 

(Belak 2002, 169–171). Ocenimo vse moţne stroške, ki bi nastali z izbiro strategije v 

prihodnosti (Pevcin in Bogilović 2017, 99). Praktično vrednotenje ali izbiro strategij 

izvedemo tako, da ocenimo kakovost (izvedljivost, sprejetost) in sinergične učinke, 

primerjamo stroške vstopa v novo panogo, ekonomsko donosnost, tveganost, občutljivost, ki 

povzroči izbiro alternative, fleksibilnost glede na postavljene strateške cilje, učinkovitost in 

podobno (Pučko 2008, 148–168).  

2.3.7 Izvedba strateških ukrepov ali uresničevanje zastavljenih podciljev strategije  

Izvedba strateških ukrepov za dosego podciljev strategije, kot opiše Belak (2002, 211), 

navadno poteka po strateškem načrtu na ravni strateškega in izvedbenega managementa Za 

izbor prioritetnih strategij lahko uporabimo večkriterijske programe za odločanje, s čimer 

laţje upoštevamo raznolikost in obseg razpoloţljivih moţnosti, v kolikor gre za zahtevne 

odločitve. Z izpeljankami iz portfeljske matrike določimo prioritete strategij glede na donos 

kapitala in količino razpoloţljivih oziroma potrebnih virov (Duh 2015, 243). Upoštevamo 

strukturo organiziranosti (organiziranost posameznih glavnih organizacijskih enot), notranje 

vire, usposobljenost, izkušenost, nadarjenost zaposlenih, sistem motiviranja, merjenja izvedbe 

načrtovanih ciljev, rast in razvoj in podobno (Pučko 1999, 174). Določimo cilje, podcilje in 

strateške ukrepe. Preverimo scenarije izvedbe, na primer, če bomo podcilje dosegli, kot smo 

načrtovali, če jih ne bomo in če jih bomo delno. Za vse tri strateške scenarije predvidimo tri 

moţne alternative, kar pomeni za minimalno tveganje in niţje finančne izide, zmerno 

tveganje, srednje učinke in veliko tveganje ter veliko porabo sredstev (Kvint 2017, 41).  

Da so strateški ukrepi učinkoviti, na to vplivamo, kot opišejo Dimovski in Penger (2008, 55), 

z vodenjem, primerno organizacijsko strukturo, pomagamo si z informacijskimi in nadzornimi 

sistemi ter zaposlenimi. Zato kreiramo izvedbene načrte. Načrtovane cilje razčlenimo v 

taktike in strateške ukrepe, da so laţje obvladljivi, bolje doseţeni, nedvoumni in merljivi 

(Pučko 2006, 327). V večjem podjetju ali organizaciji določimo pristojnosti in odgovornosti 
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vodij ter smiselno porazdelimo izvedbene načrte. V manjših podjetjih lastnik ali manager 

navadno poskrbi za načrtovanje, izvedbo in nadzor (Duh 2015, 248–249). Navadno ne kreira 

izvedbenih načrtov. Primeren je hierarhični načrt izvedbe po časovnih obdobjih in porabi 

virov, to pomeni z opredeljenimi donosi in tveganji (Belak 2002, 172). Poskrbimo, da je 

zagotovljena skladnost med sprejemanjem in izvajanjem usmeritev (Ackoff idr. 1996, 341). 

2.3.8 Nadzor primernosti izbranih strategij in učinkovitosti izvedenih strateških ukrepov 

Uspešnega poslovanja brez celovitega nadzora strategij in merjenja učinkovitosti sprotnih 

strateških ukrepov ni mogoče zagotavljati. Predvidevali in zmanjševali naj bi ovire, ocenjevali 

odstopanja vmesnih ciljev in kvalitativne doseţke (Pučko 2008, 185). Zagotavljali naj bi 

učinkovite poslovne procese, poskrbeli za zadovoljstvo udeleţencev, povečevali motiviranost 

in zavzetost zaposlenih. Zaradi vsakodnevnih sprememb, naj bi pogosto prilagajali tudi 

strategije (Thompson in Strickland 1999, 14). Merilo za pravilnost izbrane strategije je 

precejšnja ogroţenost poslovanja, zato naj bi opredelili predmete nadzora, velikost, taktiko in 

potek uresničitve, kontrolno tehnologijo in izhodišča, ki jih lahko nadzira tudi niţji 

management, in drugo. Zaradi zahtevnega in teţavnega merjenja kvalitativnih doseţkov, 

pomanjkanja sprotnih informacij in takojšnjih poročil o doseţkih je izvajanje nadzora tudi 

oteţeno (Pevcin in Bogilović 2017, 126). Večinoma naj bi uporabili informacijske sisteme, 

med tem ko druge informacije posredujejo vodje področij, lahko pa tudi ostali zaposleni ali 

udeleţenci. V tujini za načrtovanje in nadzor strateškega ukrepanja ţe uporabljajo naprednejše 

informacijske programe (primera: Corporater b. l., App.smartsheet b. l.). V Sloveniji podjetje 

IBM za poslovno analitiko nudi naprednejši program Cognos (Ibm 2018). Najbolj uveljavljen 

je pristop z uporabo orodja BSC za izboljšanje izvedbe strateških ukrepov (Balanced 

Scorecard Institute 2017). Z njim naj bi najpogosteje primerjali izide z uravnoteţenimi 

kazalniki (finančni vidik ter vidike kupca, procesov, učenja in rasti), s čimer naj bi ugotovili, 

ali so strateški ukrepi uspešno izvedeni in strateški cilj doseţeni, ter laţje merili uspešnost 

doseganja oziroma njegovo učinkovitost (Pevcin in Bogilović 2017, 122). Vršni managerji 

strateško nadzirajo zunanje okolje in vire ter odkrivajo »potencialno kritične dogodke in 

procese« (Duh 2015, 255–256). Za strateško delovanje je pomembno tudi, da odstopanja 

racionalno zaznajo izvedbeni managerji in o njih tudi poročajo (Steinmann in Schreyögg 

2005, 279). Izvedbo strateških ukrepov naj bi nadzirali tudi s točkovanjem strategij ali 

ocenjevanjem uspešnosti izvedenih ukrepov in anketiranjem udeleţencev (Pevcin in 

Bogilović 2017, 125).  

2.3.9 Nastali kritični dejavniki in učinki zaradi neprimernih strategij in strateških 

ukrepov  

Vršni managerji navajajo, da se strategija izneveri pri izvedbi strateškega ukrepanja, vendar 

so v podjetju Bain in Company z raziskavami ugotovili, da se to zgodi predvsem zaradi slabih 
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temeljev pri izbiri ţe pri načrtovanju (Mankins 2017, 2). Če ni smernic oziroma načrtovanega 

izvedbenega modela, se to odrazi v neučinkovitosti: izvedbeni načrti se uresničujejo 

prepočasi, izvajalcev je preveč, ker je izbrana strategija slaba in nejasno postavljena, tudi 

sporna z organizacijsko strukturo moči, prenos informacij je slab in pomanjkljiv, opazno je 

nerazumevanje organizacijske strukture, kar je nepraktična za posredovanje informacij in 

organizacijskih metod, pri izvedbenem procesu so tudi odgovornosti in zadolţitve nejasne, 

sprememb ni mogoče izvajati, organizacijska kultura je toga (Hrebiniak 2013, 35).  

Nerešljivi zapleti pogosto izvirajo iz zunanjega druţbenega okolja, in sicer zaradi prikritih 

slabosti v podjetju (ali organizaciji) in pomanjkljivega nadzora, lahko pa se celo stopnjujejo 

(Glas 1997, 199). Moţni kritični zunanji dejavniki so še: politične razmere, zakonski predpisi, 

gospodarska stanja (konkurenti, krčenje trga, omejeni viri strateških surovin), naravne 

nesreče, tehnološke spremembe, spremembe v ţeljah potrošnikov in podobno. Management je 

najpogosteje neustrezen, ker vodi le z vrha in po odločitvah lastnika, se brezpogojno ukvarja 

le z rastjo in prodajo, ne obvladuje zalog, ne vodi ustrezne cenovne politike, teţave presliši, se 

zapleta v spore, ker ni ustreznega načrtovanja, denarnih nagrad in podobno. Lahko gre za  

neaktivnost tudi zaradi uspešnosti, ker so preveč samozavestni ali prezaposleni z 

obvladovanjem kriznih ali neurejenih razmer ali jim znanj niti ni treba uporabljati. Notranji 

razlogi zaradi izbranih neprimernih strategij in strateških ukrepov so še: ni moţnosti in 

zmoţnosti za poslovanje v tujini, ni dovolj velikih kupcev, ni zadostnega inoviranja, 

strateških materialov, ravnanje z denarnimi sredstvi ni ustrezno (pomanjkanje kapitala, tega se 

ne načrtuje, preveč je obveznosti), zato je management neučinkovit niti ni pravočasnih poročil 

in načrtovanja spodbud (Slatter 1984, 24–60, po Glass 1997, 198–202). Pogoste procesne 

teţave se pojavljajo zaradi neizkušenih svetovalcev, predolgih procesov, ohranjanja sistema le 

pri vršnem managerju, samo enkratnega merjenja z uravnoteţenim sistemom kazalnikov (kot 

sistemski projekt) ali zgolj za nagrajevanje premalo predanega vodstva, premalo vključenosti 

zaposlenih in podobno (Kaplan in Norton 2001, 390). Zato avtomatizacije uspešnih procesov, 

ki naj bi bili ustrezni ciljni strategiji, niso niti več primerno in hitro izvedljive, nadzor poteka 

le nad odločitvami in viri, ni komunikacije navzdol in do izvršne ravni ali pa je ta slaba; 

obstojijo precejšnja nesoglasja, pomembni posamezniki so izključeni, načrtovanje je le 

formalno in zaviralno za ustvarjalnosti in proţnost (Pevcin in Bogilović 2017, 16). Poslovni 

izkazi niso dolgoročno ustrezni, ker je načrt omejen le na rast kapitala ali razvijanje strategij 

trţenja, ni urejenih sistematično vodenih procesov, nihče ne upošteva ovir, niti po ključnih 

področjih, akcijski načrti so nepomembni (Walcoff 1999, 15).  

Hrebiniak (2013, 28) ugotavlja, da naj bi za zmanjševanje kritičnih dejavnikov zaradi  

usmeritev na podlagi izbranih strategij, spremljali uspešnost, razvijali usmeritvene modele 

(ciljno usmerjenost in strateške ukrepe), praktično preverili ustreznost načrtovanih ciljev, 

prilagajali organizacijsko kulturo strukturi in zmoţnostim ter ciljem, oblikovali izvedbeni 

načrt in posledice neupoštevanja, povečevali učinkovitost, stimulirali z nagradami in 
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spodbudami, se uspešneje prilagajali spremembam z nadzornimi mehanizmi in s povratnimi 

informacijami. 

Tudi iz nekaterih dosedanjih raziskav o kritičnih dejavnikih zaradi zasnovanih strategij lahko 

povzamemo, da ima na uspešnost izbranih strategij in izvedenih strateških ukrepov, če pri tem 

ni neobvladljivih zunanjih dejavnikov, še največji vpliv proaktivnost vršnega managerja, 

njegova poslovna znanja o organiziranju in načrtovanju ter vrednote. Kritični dejavniki 

izvirajo predvsem iz neustreznega prilagajanja strateških ukrepov. Austin idr. (2013, 2, 16) 

trdijo, da je izvedba strateških ukrepov bistvenega pomena za konkurenčnost, bolj kot izbira 

strategije. Podjetje je uspešno, če managerji snujejo »dobre strategije«. Neustrezni finančni 

učinki izhajajo iz premalo načrtovanih strateških ukrepov in neustreznih prioritet, slabega 

načrtovanja in razporejanja sredstev, neustreznih prednostnih nalog, premalo pozornosti, 

vključenosti, sodelovanja in poznavanja izvedbenih vidikov, nadzora in komunikacije ter 

pobud. Razlika pri razvrščanju dejavnikov med uspešnimi in neuspešnimi podjetji se pojavi 

predvsem na prvih treh mestih. Za uspešna podjetja so značilne naslednje prioritete: 

»spremembe izvajanja strateških ukrepov, ustrezen vršni manager, snovanje strategije, 

sistematična izvedba, nadzor in spremljanje učinkov strategij«, medtem ko se pri manj 

uspešnih pojavljajo »snovanje strategij, sprememba izvajanja strateških ukrepov, nadzor 

učinkov zasnovane strategije in ustrezen vršni manager, sistematična izvedba strateških 

ukrepov« (Brenes, Mena in Molina 2008, 593–598). Sklepamo lahko, da je najučinkovitejše 

prilagajanje strateških ukrepov. Če pa ni ustreznega načrtovanja strategij in spremljanja 

izvajanja strateških ukrepov, se poslovanje zaradi tovrstnega vodenja še slabša. Različni 

avtorji (Giles 1991; Heide, Grønhaug in Johannessen 2002; Hrebiniak 2006; Čater in Pučko 

2010; Håkonsson idr. 2012) so našteli zelo različne dejavnike. Neuspeh naj bi izviral iz 

nenačrtovanja, nerazumljivosti pri obvladovanju sprememb in prilagajanju vršnih managerjev, 

zaradi precejšnjih izgub, teţavne organizacijske kulture v povezavi z organizacijsko močjo, 

neustrezne komunikacije med poslovodstvom in zaposlenimi. Prav tako naj bi izhajal tudi iz 

izostanka številnih strateških predlogov, iz teţav pri snovanju strategij in spreminjanju 

pogojev za izvedbo strateških ukrepov, ker ni bilo načrtovanih izvedbenih faz po izvajalcih in 

ker pri snovanju niso sodelovali izvajalci, zato cilji strategije niso uspešno doseţeni ali so 

nedoseţeni. Teţavno je, ker strategija ni ustrezno zasnovana, še manj pa je to strateško 

ukrepanje. Pella, Sumarwan in Daryanto (2013, 198–200) so ugotovili, da če je poslovodenje 

neustrezno in ni pobud, se teţave še bolj izrazito pojavljajo pri povezanih podjetjih (ali 

organizacijah) in se izkazujejo v neustreznih finančnih virih, neprimernih izboljšavah 

procesov in pomanjkanju inovacij, slabih informacijskih podpornih sistemih, kot sistemih za 

nadzor, zmanjšani zmogljivosti, slabemu spremljanju in izvedbi ter razumevanju poslovnih 

ciljev, v neustrezno izdelanih ponudbah in slabih akcijskih načrtih, ni dejavnikov za 

doseganje učinkovitosti, ne usposabljanj, nagrajevanj. Tudi Hrebiniak (2006, 29) našteva 

kritične razloge za neuspeh, kot so »nezmoţnost upravljanja sprememb, slaba ali nejasna 

strategija, ni smernic ali modela za učinkovito izvedbo, gre za širjenje slabih informacij, 

nejasne pristojnosti in odgovornosti, strategija nasprotuje organizacijski strukturi«. 
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2.4 Ugotovitve iz teoretičnega dela raziskave  

V magistrski nalogi smo okvirno predstavili priporočene smernice za uspešno poslovanje, to 

je sistematiko uspešnega izvajanja strateških ukrepov. Strateški ukrepi so podporni dejavnik 

za izvedbo tudi zapletenih strategij. Iz obširnih raziskav lahko povzamemo, da so v praksi iz 

strateškega procesa načrtovanja strategij najverjetneje pogosto izpuščeni, so tudi teţje 

nadzorovani s strani vršnega managerja ali pa nepomembni.  

Z načrtovanimi strategijami naj bi dosegali smotre in cilje, se odzivali na zunanje priloţnosti 

in nevarnosti, konkurenčno poslovali, s strateškimi ukrepi pa naj bi zagotovili operativno 

izvedbo na ravni posameznih funkcij. Ker je strategija sestavljena iz niza vzročno-posledičnih 

ukrepov, za katere so praviloma predvideni tudi učinki, je najpomembneje, da je pravilno 

razumljena in načrtovana. Strategije so zapletene in povezane, strateški ukrepi pa so manjši 

koraki za doseg podciljev strategije, s katerimi doseţemo večjo obvladljivost, preglednost, 

merljivost in boljšo izvedbo. Pa tudi izboljšave lahko izvajamo bolj sistematično in pregledno, 

saj zaradi mejenja uspešnosti izvedbe laţje in bolj natančno ugotovimo razloge neuspeha. 

Pogosto so strateški ukrepi osnovani iz predhodnih smernic, zato ţe lahko ustrezajo več 

strategijam in jih tudi izpopolnjujejo. 

V uspešnih podjetjih so zaradi finančne stabilnosti pogosteje v rastočih razvojnih ciklih, zato 

morajo usklajevati splošne smernice o ustreznosti organizacijske strukture, zagotoviti 

strukturne zmoţnosti za ustrezne človeške vire, uporabiti ustrezen strateški proces in modele 

izvajanja, opredeliti izvedljive strateške ukrepe in vrstni red izvedbe, izvajati ukrepe za 

ustrezne spodbude in nagrade, predvideti moţne zaplete in razrešitve ter merila za 

ocenjevanje uspešnosti izvajanja. Vršni managerji naj bi z ustreznimi znanji in veščinami 

vzpostavljali spodbuden organizacijski sistem razvoja in rasti. Organizirali in preučili naj bi 

kje in kako delati, kdo bo delal in delo organiziral, katere so zahtevane sposobnosti in kako jih 

pridobiti, katera so priporočljiva orodja in tehnike, kako bo organizirano samo delo, kako se 

bodo izdelki trţili, in podobno.  

Učinkovitost izvajanja strateških ukrepov ali pa ţe ustreznost izbranih strategij je odvisna tudi 

od prilagodljivosti, motiviranosti managerjev, usmerjanja sprememb s strani poslovodstva, 

procesa načrtovanja strategij, sistematične izvedbe, nadzora in spremljanja izvedbe strateških 

ukrepov oziroma strateškega delovanja. Ključno je predvsem, kako vršni managerji z 

ustreznimi znanji in veščinami ustvarjajo motivacijsko izvedbeno okolje. Pomembni so vizija, 

stalne pobude za izboljšave, ustrezni managerji in načrtovani viri. Z uporabo managerskih 

modelov, strategij in strateških orodij naj bi tudi bolj učinkovito in sistematično vplivali na 

dolgoročnost poslovanja, poiskali razloge neuspešnosti in moţnosti za rast, za ustvarjanje 

dodane vrednosti ter ustvarjali trdnejši poslovni model. S sistematičnimi strateškimi ukrepi in 

informacijskimi sistemi naj bi zmanjšali zapletenost opravil. Bolje naj bi ukrepali z uporabo 

primernih orodij, z izbiro primernih strategij in tehnik pri načrtovanju, pa tudi predvideli 

ustrezno zasnovane procese za izvajanje. Tudi z vključevanjem bolj izkušenih izvajalcev se 
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pozitivni finančni učinki povečajo. Razvijali naj bi talentirane zaposlene, krepili zavezanost 

poslovodstva, izbirali vrhunske strateške vodje, jim opredelili naloge ter pomagali pri 

premagovanju ovir, da lahko tudi zaposleni sledijo ţelenim smotrom in ciljem. Od podrejenih 

naj bi zahtevali pravočasne in ključne informacije z načrti potrebnih finančnih virov, ukrepali 

na podlagi rednih, usmerjenih sestankov. Vršni managerji naj bi vzpostavili sistematičen 

sistem strateških ukrepov, meritev in opazovanj ter ustrezno organizacijsko strukturo, 

predvsem zato, da je izvajanje strateških ukrepov tudi stroškovno ustrezno. Zaradi tega naj bi 

tudi razvijali organizacijsko kulturo (vrednote) in jo z različnimi pristopi tudi nadzorovali. 

Da bi zahtevnejše strateške ukrepe izvajali čim bolje, sta smiselna uporaba in poznavanje 

metodologije načrtovanja zapletenih strategij, saj ţe ena napačna usmeritev lahko uniči uspeh 

celotnega podjetja. S procesom načrtovanja strategij naj bi laţje poiskali moţnosti za globalno 

poslovanje zaradi vnaprejšnjega predvidevanja ovir. Z različnimi pristopi naj bi preučevali 

uspešnost na trgu, donosnost, tudi po poslovnih enotah, pa tudi kompetence in zmogljivosti v 

podjetju ali organizaciji. S pomočjo različnih kombinacijskih metod naj bi izbrali več strategij 

in izvedli tudi simulacije scenarijev, s čimer bi lahko bolj premišljeno načrtovali izvedbo 

strateških ukrepov, zato naj bi spremljali finančne učinke izvedenih strateških ukrepov preko 

in zmoţnosti informacijskih programov. Najprej naj bi določili prioritete ključnih izbranih 

strategij in nato sistematično načrtovali izvedbo strateških ukrepov ter opredelili časovne 

omejitve, izvajalce in odgovornosti. Izvedbene korake je potrebno opisati tudi časovno, 

navesti tveganja in strateške ukrepe, če nastopi nepredvideno stanje, potrebne vire za izvedbo, 

vrsto poročanja, določiti primerna merila ustreznosti za spremljanje uspešnosti in tudi 

področja nadzorovanja (tehnologijo, taktiko, izhodišča za izvajalce). Izbiro faze procesa 

strateškega načrtovanja sami prilagodimo svojim potrebam in tudi zaključimo po potrebi 

glede na zastavljen cilj. Pomembno je, da je pripravljen akcijski načrt, ki je prilagojen. V 

uvodu naj bi imel opis dela, smotre dela in delovnih nalog, kar je smiselno zato, da se 

zaposleni pravilno in ciljno usmerijo. Zato opišemo tudi časovno opredelitev izvedbe ter 

moţne ovire in ukrepe, v kolikor nastopijo zaradi izbrane strategije. Akcijski načrt naj bi bil 

razčlenjen tudi po stopnjah poteka, s podrobno opredeljenimi ukrepi in razdeljen po 

tematikah: predpriprava, načrti izvedbe s podrobnimi ukrepi za posamezen cilj, testiranje 

uspešnosti delovanja in izvedbe, opis postopkov v primeru teţav. 

V podjetjih naj bi vršni managerji strateške ukrepe določali mesečno ali tedensko, in sicer na 

sestankih z vodji, na podlagi podatkov iz informacijskega sistema ter zaznanih sprotnih potreb 

in odstopanj. Vendar sta zaradi nepredvidljivosti druţbenega okolja, razvitosti tujih 

informacijskih sistemov in načina dela potrebna proaktivnost in načrtovanje o prihodnosti, 

inovacijah ter virih, ne nazadnje tudi o moţnih preobratih, konkurentih in podobno. Pri tem je 

potrebna tudi uporaba metode scenarija (tudi če je poslovanje uspešno). Sodobni 

informacijski sistemi tudi z grafičnimi ponazoritvami ţe omogočajo skoraj vsa merjenja 

kakovosti doseganja ciljev. Ideje o izboljšavah pa je treba še naprej iskati, presojati z 

ustreznim vodenjem, nadzorom in preračunavanjem ter pogosto usmerjati tudi zaposlene. 
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Prilagajanje strateških ukrepov pogosto rezultira v višjih finančnih učinkih kot načrtovanje ali 

snovanje strategij ali strateških ukrepov, saj so v presojo in prilagajanje izvedbe vključeni tudi 

kar strokovni izvajalci.  

V empiričnem delu bomo predstavili, kako uspešno poslovati oziroma smotrno izbirati 

ključne strateške ukrepe, da se tudi finančno učinkovito prilagajamo hitro spremenljivemu 

druţbenemu okolju. Preučevali smo ključne strateške ukrepe in kritične dejavnike v uspešnih 

podjetjih.  
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3 RAZISKAVA O IZVAJANJU STRATEŠKIH UKREPOV V FINANČNO 

USPEŠNEJŠIH PODJETJIH 

Namen poglavja je predstaviti empirično raziskavo o izvajanju ključnih strateških ukrepov v 

uspešnih malih, srednjih in velikih slovenskih podjetjih z bonitetno finančno oceno A. Najprej 

smo predstavili izbrano statistično populacijo, nato vire, metodologijo zbiranja podatkov, 

metode analize podatkov in interpretacije rezultatov ter na koncu povzeli ugotovitve. 

3.1 Statistična populacija in vzorec  

Ker smo ţeleli analizirati uspešnost izvajanja strateških ukrepov, je bilo v našem vzorcu za 

pridobitev primarnih podatkov vključenih 364 uspešno anketiranih managerjev na vršni ravni 

organiziranosti (direktorjev, namestnikov, prokuristov, vodij področij in drugih). Na tak način 

smo jih izbrali iz razlogov, da so homogeni in da se preučevane spremenljivke čim manj 

razlikujejo, kot priporočata Rogelj in Marinšek (2014, 72). Pridobili smo jih iz 1.291 podjetij, 

ki so bila v letu 2016 razvrščena v skladu z merili 55. člena Zakona o gospodarskih druţbah 

(ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 33/07, 10/08, 68/08, 42/09, 65/09, 33/11, 91/11, 

32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17). Nismo izbrali mikropodjetij, tistih podjetij, za katere ni 

podatka o velikosti, in tistih, za katere se velikost ne izračunava. Sekundarne podatke 

(bonitetno finančno oceno A) smo pridobili s pomočjo iskalnika Gvin (2017a) v Sloveniji na 

dan 21. 11. 2017. Ocena temelji na podrobni analizi poslovanja preteklega leta. Statična 

bonitetna ocena, označena s črkami, je sestavljena iz kazalnikov uspešnosti in likvidnosti 

(Companywall 2017). Zajema odličnost poslovanja in vidik poslovanja v prihodnosti, med 

tem ko ne zajema nihanj likvidnosti in donosnosti. Več »A-jev« pomeni, da je podjetje 

zaporedno dosegalo ocenjena merila za dobro poslovanje (Glottanova 2017). Posamezno 

podjetje predstavlja statistično enoto.  

3.2 Viri in metodologija zbiranja podatkov 

Vprašalnik smo skrčili in ga priredili slovenskim razmeram, saj izhaja iz obseţne tuje 

raziskave A Global Study of Current Trends and Future Possibilities 2006−2016 

(Jamrong idr. 2007). Podatke za empirični del smo zbirali z e-anketiranjem (Priloga 1). 

Anketa je bila zahtevnejša. Predhodno smo jo preizkusili v malem in srednjem podjetju. 

Vabilo smo posredovali vsem izbranim podjetjem z bonitetno finančno oceno A (velikim, 

srednjim in malim s proizvodno, storitveno ali mešano dejavnostjo). V spremnem dopisu smo 

obrazloţili, da je anketa anonimna, opisali smo potreben čas izpolnjevanja in navedli, da je 

namenjena vršnim managerjem. Anketiranje je bilo izvedeno v obdobju od 5. decembra 2017 

do 31. januarja 2018. Ker smo raziskavo izvedli tik pred novim letom, smo jo podaljšali v 

naslednje leto in zanjo porabili 76 dni. Za izpolnjevanje smo načrtovali od 10 do 15 minut. 

Predviden čas izpolnjevanja smo omejili na osem dni, zaradi neugodnega časa (novo leto, 
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zaključek leta in dopusti) smo jo spet posredovali, potem pa jih za izpolnitev ankete prosili še 

po telefonu. Zaradi napačnih telefonskih številk ali stalne zasedenosti nismo uspeli priklicati 

devet srednjih in 107 malih podjetij. Tista podjetja, ki so v tuji lasti, nimajo dovoljenj za 

izpolnjevanje. Nekateri so izpolnjevanje ankete odklonili ali pa je kljub posredovanju niso 

izpolnili (pojasnilo: precejšen deleţ anketiranih je ne izpolnjuje, kar so nam tudi povedali). 

Veliko e-naslovov iz baze Gvin (2017a) ali poslovnega asistenta Bizi (2017) ni bilo več 

veljavnih, prav tako nekaj pridobljenih iz iskalnika Google. Veliko e-pošte gre samodejno v 

nezaţeleno pošto, ker imajo v podjetjih tako nastavljen varnostni informacijski sistem, ne 

nazadnje so ankete zaradi prevelike količine pogosto spregledane. Podatke smo zbirali na 

portalu 1ka (2017). Osem podjetij ni več poslovalo z imenom, kot so ga imeli na dan izbora 

vzorca, zato smo te izključili.  

3.3 Metode za analizo podatkov  

Na podlagi opisa ključnih teţav in zbiranja podatkov z anketiranjem po e-pošti smo uporabili 

ustrezne kvantitativne statistične metode za zasnovane hipoteze in podatke za pojasnitev 

najpomembnejših strateških ukrepov. Uporabili smo univariatno analizo in inferenčno 

statistiko. Z univariatno ali opisno analizo smo opisali lastnosti vzorca. Uporabili smo tudi 

mere centralne tendence (mediano, modus, povprečje). Z mediano smo prikazali srednjo 

vrednost spremenljivke, ker nam podatke razdeli na polovico. Modus pomeni najpogostejšo 

vrednost. S kratico št. smo označili število anketiranih. Za mero variabilnosti smo uporabili 

standardni odklon, ki pove stopnjo razpršenosti odgovorov okoli povprečja. Primerjali smo 

tudi koeficiente variacije, ki so relativna mera variabilnosti ter sluţijo primerjavi variabilnosti 

različnih pojavov in med različnimi populacijami; če so nad 20 odstotki, govorimo ţe o veliki 

variabilnosti (Šadl in Dolinšek 2012, 60, 67). Z bivariatno statistiko smo ugotavljali 

povezanost ali razlikovanje dveh spremenljivk. Pri vseh statističnih analizah, kjer 

ugotavljamo statistično značilne razlike, smo postavili ničelno hipotezo, in sicer ob 

predpostavki, da ni statistično značilnih razlik med izbranim pojavom glede na skupine in 

alternativno hipotezo, da obstojijo statistično značilne razlike. Pri nominalnem tipu odvisnih 

spremenljivk, kjer smo imeli za podatke frekvence, pa smo statistično značilne razlike med 

kategorijami ugotavljali s Pearsonovim Hi-kvadratom. Slednji nam pomaga izračunati 

oziroma primerjati dejanske in pričakovane frekvence ter ugotavljati ali se te na našem vzorcu 

tudi statistično značilno razlikujejo. Za preverjanje razlik med povprečnimi rangi smo 

uporabili Friedmanov preizkus, ki je neparametrična alternativa analizi variance za odvisne 

vzorce, in Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov, ki je neparametrična alternativa t-

preizkusa za odvisna vzorca.  Zanesljivost zdruţevanja oziroma reduciranje spremenljivk v 

notranje in zunanje ukrepe smo preverili z analizo zanesljivosti oziroma izračunom Cronbach 

alfe.  
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3.4 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju po vsebinskih sklopih predstavljamo rezultate analiz anketnih podatkov. 

Najprej predstavimo dejanski vzorec, nato zanimive rezultate raziskave in na koncu rezultate 

preverjanja hipotez.  

3.4.1 Opis vzorca 

Po koncu anketiranja smo od odposlanih vprašalnikov dobili v celoti izpolnjenih 364 

vprašalnikov. Celotna odzivnost je bila 29-odstotna.  

Preglednica 1: Zaposleni po delovnem mestu in spolu 

                                                                                   Anketirani 

Delovno mesto   Vsi skupaj      Moški       Ţenske 

          Št.    %    Št.   %        Št. % 

Glavni direktor 209 57,42 176 48,35 33 9,07 

Namestnik direktorja oz. predsednika uprave  31 8,52 20 5,49 11 3,02 

Funkcijski direktor oz. član uprave 35 9,62 24 6,59 11 3,02 

Manager oz. vodja področja 51 14,01 32 8,79 19 5,22 

Samostojni podjetnik – formalni direktor 10 2,75 9 2,47 1 0,27 

Drugo  28 7,69 15 4,12 13 3,57 

Skupaj 364 100,00 276 75,82 88 24,18 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da je sodelovalo 88 ţensk oziroma 24,2 odstotka in 276 moških 

oziroma 75,8 odstotka. Največ anket je bilo izpolnjenih s strani vršnih managerjev, to je 209 

ali 57,4 odstotka, in 10 samostojnih podjetnikov, kar je 2,8 odstotka. Sledilo je 51 vodij 

področij (14 odstotkov), nato 35 članov uprave ali funkcijskih direktorjev (9,6 odstotka) in 28 

drugih, verjetno so bile to poslovne sekretarke ali računovodje (7,7 odstotka). Namestnikov 

direktorja je bilo 31 ali 8,5 odstotka.  
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Preglednica 2: Splošne značilnosti anketiranih podjetij 

 

Velikost, 

število  

zaposlenih 

 

 

 

   Skupaj podjetij 

   Dejavnost 

 

   Storitveno 

   podjetje 

 

 

 Proizvodno      

podjetje 

 

Storitveno in 

proizvodno 

podjetje 

          Št.        %           Št.        %             Št.        %             Št.        %  

Malo podjetje  216 59,34 118 32,42 47 12,91 51 14,01 

Srednje podjetje  106 29,12 30 8,24 39 10,71 37 10,16 

Veliko podjetje  42 11,54 14 3,85 24 6,59 4 1,10 

Skupaj  364 100 162 44,51 110 30,22 92 25,27 

Število zaposlenih        

do 5  4 1,10 3 0,82 0 0,00 1 0,27 

od 6 do 10  19 5,22 14 3,85 0 0,00 5 1,37 

od 11 do 50  212 58,24 107 29,40 49 13,46 56 15,38 

od 51 do 100  46 12,64 14 3,85 20 5,49 12 3,30 

od 101 do 250  46 12,64 12 3,30 19 5,22 15 4,12 

nad 251  37 10,16 12 3,30 22 6,04 3 0,82 

Skupaj  364 100 162 44,51 110 30,22 92 25,27 

V raziskavi (Preglednica 2) so anketiranci podali podatke iz leta 2016. Največ, 216 oziroma 

59,3 odstotka, jih je bilo po ZGD-1 iz malih, 106 oziroma 29,1 odstotka iz srednjih in 42 

oziroma 11,5 odstotka iz velikih podjetij. 162 oziroma 44,5 odstotka jih je bilo iz storitvenih 

podjetij (še največ), 110 ali 30,2 odstotka iz proizvodnih podjetij in 92 ali 25,3 odstotka iz 

podjetij z mešano dejavnostjo (storitveno in proizvodno). Večji del vzorca predstavljajo 

podjetja z 11 in več zaposlenimi, torej storitvena: mala z več zaposlenimi in srednja, torej 

tista, kjer je manageriranje strateških ukrepov ţe zahtevnejše. Največ podjetij je bilo takih, 

kjer je zaposlenih od 11 do 50 oseb, to je 212 oziroma 58,2 odstotka, sledila so podjetja od 51 

do 100 zaposlenih (46 oziroma 12,6 odstotka), enako od 101 do 250 zaposlenih (46 oziroma 

12,6 odstotka), sledijo tista nad 251 zaposlenih (37 podjetij ali 10,2 odstotka), od 6 do 10 

zaposlenih (19 podjetij ali 5,2 odstotka) in na zadnjem mestu do 5 zaposlenih (4 podjetja ali 

1,1 odstotka). Najmanj, 1,1, odstotka, je bilo anketirancev iz velikih podjetij z mešano 

dejavnostjo (storitveno in proizvodno). Ker smo ocenili, da so anketirani ustrezni, analiz 

nismo izvedli še ločeno glede na vršni management in vodje področij. 

Zaradi obsega vprašalnika in omejitve naloge smo ugotovitve razdelili na preverjanje hipotez 

in druge ugotovitve iz raziskave. 

3.4.2 Zanimive ugotovitve iz raziskave 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere zanimive ugotovitve iz raziskave. 
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Preglednica 3: Analiza stopnje rasti poslovne uspešnosti glede na preteklih pet let 
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Prihodki 364 3,9 4,00 4 ,775 20,1 1 5 

0
,8

2
5
 

Trţni deleţ 364 3,7 4,00 4 ,744 20,3 1 5 

Donosnost 364 3,6 4,00 4 ,851 23,8 1 5 

Pozitiven odziv kupcev  364 3,7 4,00 4 ,665 17,9 2 5 

Glede poslovne uspešnosti (vprašanje Q4) na trgu opazimo (Preglednica 3), da so anketiranci 

v vseh vidikih ocenili, da so  v povprečju v poslovni uspešnosti na boljšem kot pred petimi 

leti, tako v prihodkih, trţnem deleţu, donosnosti in pozitivnem odzivu kupcev, ker so vse 

povprečne ocene na ravni boljše. Še najboljšo povprečno stopnjo rasti so imeli s prihodki (x  = 

3,9, σ = 0,78). Sledi pozitiven odziv kupcev (x  = 3,7, σ = 0,67), trţni deleţ (x  = 3,7, σ = 0,74), 

donosnost (x  = 3,6, σ = 0,85), prav tako je pri vseh najpogosteje izbrana številka 4 (modus), 

tudi srednja vrednost (mediana) je bila pri vseh 4. Stopnja zanesljivosti merjena s testom 

Cronbach alfa kaţe na srednjo zanesljivost odgovorov. 

Preglednica 4: Analiza pomembnosti glavnih ciljev 
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Dobro vodeni z integriranimi sistemi. 364 4,4 5,00 5 ,894 20,3 1 5 

0
,8

2
5
 

Znani kot vodilni v inovativni industriji. 364 4,0 4,00 5 1,069 26,7 1 5 

Vodilni v trţnem deleţu. 364 3,9 4,00 5 1,079 27,8 1 5 

Vodilni v kakovosti. 364 4,3 4,00 5 ,710 16,4 1 5 

Sposobni graditi blagovno znamko. 364 4,4 5,00 5 ,811 18,6 1 5 

Orientirani na potrebe kupca. 364 4,3 4,00 4 ,540 12,6 2 5 

Cenovno ugoden ponudnik. 364 3,8 4,00 5 1,127 29,5 1 5 

Visoko kakovostna kultura v podjetju. 364 4,4 5,00 5 ,703 15,9 1 5 

Zelo hitri pri izrabi priloţnosti. 364 4,4 5,00 5 ,894 20,3 1 5  

Glede pomembnosti glavnih ciljev (vprašanje Q5, Preglednica 4) da so anketiranci v vseh 

vidikih ocenili, da so jim v povprečju bolj pomembni glavni cilji kot pred petimi leti, vse 

povprečne ocene so bliţje ravni so ţe bolj pomembni, mediana je 5 ali 4. Tudi najpogostejši 

odgovor (modus je 4) je značilen za glavne cilje – orientirani na potrebe kupca – drugje pa je 

kar 5. Opazimo, da jim je v povprečju najpomembnejše, da imajo visoko kakovostno kulturo 

v podjetju (x  = 4,4, σ = 0,70), da so z integriranimi sistemi  dobro vodeni (x  = 4,4, σ = 0,89), 
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da so zelo hitri pri izrabi priloţnosti (x  = 4,4, σ = 0,89) in da so sposobni graditi blagovno 

znamko (x  = 4,4, σ = 0,81). Preostali cilji so nekoliko niţje rangirani: vodilni v kakovosti (x  = 

4,3, σ = 0,71), orientirani na potrebe kupca (x  = 4,3, σ = 0,54), znani kot vodilni v inovativni 

industriji (x  = 4,0, σ = 1,07), vodilni v trţnem deleţu (x  = 3,9, σ = 1,08), cenovno ugoden 

ponudnik (x  = 3,8, σ = 1,13). Stopnja zanesljivosti, merjena s testom Cronbach alfa, kaţe na 

srednjo zanesljivost odgovorov.  

Primerjali smo tudi, kako hitro lahko podjetja izvedejo strateški preobrat (vprašanja Q1, Q2, 

Q16), če jih preučimo po dejavnosti in po velikosti podjetja. Ugotovili smo, da ne moremo 

niti trditi, da dejavnost in velikost vplivata na strateški preobrat, niti da ne vplivata.  

Preglednica 5: Struktura dejavnosti podjetij po času strateškega preobrata 

                                                   Čas preobrata 

Dejavnost Skupaj Manj kot 1 leto Nad 1 do 2 leti Nad 2 do 5 let     Nad 5 let 

       Št.   %        Št. %        Št.  %        Št.   %        Št.    % 

Storitveno 

podjetje  162 100 51 31,5 80 49,4 27 16,7 4 2,5 

Proizvodno 

podjetje  110 100 31 28,2 53 48,2 26 23,6 0 0 

Storitveno in 

proizvodno 

podjetje  92 100 35 38,0 40 43,5 14 15,2 3 3,3 

Skupaj  364 100 117 32,1 173 47,5 67 18,4 7 1,9 

Preglednica 6: Struktura velikosti podjetij po času strateškega preobrata 

                                                   Čas preobrata 

Velikost Skupaj Manj kot 1 leto Nad 1 do 2 leti Nad 2 do 5 let     Nad 5 let 

         Št.     %        Št. %        Št.     %        Št.  %        Št.   % 

Veliko 

podjetje  42 100 12 28,6 19 45,2 11 26,2 0 0,0 

Srednje 

podjetje  106 100 25 23,6 57 53,8 21 19,8 3 2,8 

Malo 

podjetje  216 100 80 37,0 97 44,9 35 16,2 4 1,9 

Skupaj  364 100 117 32,1 173 47,5 67 18,4 7 1,9 

Strukture so si ţe na videz podobne. Podjetij (Preglednica 5), ki za strateški preobrat 

potrebujejo eno do dve leti, je po dejavnosti od 43 do 50 odstotkov, po opazovanih velikostih 

podjetij (Preglednica 6) pa od 44 do 46 odstotkov. Podjetij, ki potrebujejo manj kot leto, je pri 

opazovanih dejavnostih podjetij od 28 do 38 odstotkov, po opazovanih velikosti podjetij pa od 

23 do 37 odstotkov.  
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Preglednica 7: Rezultati Hi-kvadrat testa (strateški preobrat, dejavnosti podjetij) 

Strateški preobrat, dejavnosti podjetij Vrednost Prostostne stopnje p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 7,632
a
 6 ,266 

Št. enot 364     

a. 3 celice (25 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,77. 

Preglednica 8: Rezultati Hi-kvadrat testa (strateški preobrat, velikosti podjetij) 

Strateški preobrat, velikosti podjetij Vrednost Prostostne stopnje p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 8,753
a
 6 ,188 

Št. enot 364     

a. 3 celice (25 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,81. 

Razlike v strukturah smo preverili z χ
2 
testom. Pearsonov koeficient χ

2
 (Preglednica 7) je 7,6 

za podjetja, razvrščena po dejavnosti podjetij, 8,8 za podjetja, razvrščena po velikosti 

(Preglednica 8). Stopnja značilnosti (p > 0,05) je previsoka, da bi lahko potrdili, da je čas 

strateškega preobrata povezan z velikostjo podjetja ali dejavnostjo. Ne moremo trditi, da so 

med dejavnostmi in velikostmi podjetij statistično značilne razlike v letih izvajanja 

strateškega preobrata.  

Preglednica 9: Struktura dejavnosti podjetij po številu strateških ukrepov 

                                  Število strateških ukrepov     

Dejavnosti 

podjetij  Skupaj 0    1 2–3 4–5 6–7  8 in več 

  Št.  % Št.      %    Št.   % Št.   % Št.   % Št.  %   Št.  % 

Storitveno 

podjetje  162 100 4 2,5 19 11,7 90 55,6 35 21,6 4 2,5 10 6,2 

Proizvodno 

podjetje  110 100 6 5,5 11 10,0 52 47,3 28 25,5 5 4,5 8 7,3 

Storitveno in 

proizvodno 

podjetje  92 100 3 3,3 11 12,0 49 53,3 23 25,0 3 3,3 3 3,3 

Skupaj  364 100 13 3,6 41 11,3 11 52,5 86 23,6 12 3,3 21 5,8 

Število ukrepov (vprašanja Q1, Q2, Q17) je po uporabi, analizirano posamezno po 

dejavnostih opazovanih podjetij, ţe na videz podobno (Preglednica 9). 
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Preglednica 10: Struktura velikosti podjetij po številu strateških ukrepov 

                                Število strateških ukrepov     

Velikosti 

podjetij  Skupaj 0     1   2–3 4–5 6–7  8 in več 

  Št.  % Št.    %    Št.    %  Št.   % Št.   % Št.   %   Št.  % 

Veliko 

podjetje  42 100 0 0,0 1 2,4 19 45,2 13 31,0 2 4,8 7 16,7 

Srednje 

podjetje  106 100 5 4,7 6 5,7 55 51,9 29 27,4 7 6,6 4 3,8 

Malo 

podjetje  216 100 8 3,7 34 15,7 117 54,2 44 20,4 3 1,4 10 4,6 

Skupaj  364 100 13 3,6 41 11,3 11 52,5 86 23,6 12 3,3 21 5,8 

Se pa številčno razlikuje po velikostih podjetij (Preglednica 10). Kar 53 do 56 odstotkov 

anketiranih zaradi različnih dejavnosti podjetij izvaja dva do tri strateške ukrepe, štiri do pet 

strateških ukrepov jih izvaja od 21 do 26 odstotkov in od 3 do 7 odstotkov jih izvaja osem in 

več strateških ukrepov, ostali deleţi so zelo majhni.  

Medtem ko pri malih, srednjih in velikih podjetjih opazimo, da v povprečju 45 do 54 

odstotkov anketirancev izvaja dva do tri strateške ukrepe, 20 do 31 odstotkov jih izvaja štiri 

do pet, od 3 do 17 odstotkov jih pa uporabi osem in več, ostalih rezultatov nismo primerjali, 

ker so deleţi premajhni. Najpogosteje v storitvenih in malih podjetjih uporabijo dva do tri 

strateške ukrepe. 

Preglednica 11: Rezultati Hi-kvadrat testa (število strateških ukrepov, dejavnosti 

podjetij) 

Število ukrepov, dejavnosti podjetij Vrednost Prostostne stopnje p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 5,612
a
 10 ,847 

Št. enot 364     

a. 4 celice (22,2 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

3,03. 

Preglednica 12: Rezultati Hi-kvadrat testa (število strateških ukrepov, velikosti podjetij) 

Število ukrepov, velikosti podjetij Vrednost Prostostne stopnje p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 30,771
a
 10 ,001 

Št. enot 364     

a. 6 celic (33,3 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,38. 

Razlike v strukturah smo preverili z χ
2 

testom ter ugotavljali, ali velikosti in dejavnosti 

podjetij vplivajo na število uporabljenih strateških ukrepov. Vrednost pri dejavnostih 

(Preglednica 11) znaša 5,6 in ni statistično pomembna, tveganje za zavrnitev hipoteze 

neodvisnosti je previsoko (p > 0,05, sig. = 0,84). Ne moremo trditi, da so razlike po 

dejavnostih statistično značilne in da bi bile značilne razlike v številu uporabljenih strateških 
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ukrepov. Ugotovili smo, da med velikostmi podjetij prihaja do statistično značilnih razlik (ob 

natančni stopnji p = 0,001 < 0,05) v številu uporabljenih strateških ukrepov (Preglednica 12). 

V velikih podjetjih uporabijo več strateških ukrepov. 

Preglednica 13: Ključne usmeritve za področje izvajanja učinkovitih strateških ukrepov 

                                                                   Ključne usmeritve za področje izvajanja strateških ukrepov  

Velikosti podjetij         Skupaj  Razvojna usmerjenost Prilagajanje zunanjemu 

okolju 

                 Št.         %                Št.        %                Št.          % 

Veliko podjetje 

  

42 100 14 33,3 28 66,7 

Srednje podjetje 

  

106 100 32 30,2 74 69,8 

Malo podjetje 

  

216 100 60 27,8 156 72,2 

Skupaj  364 100 106 29,1 258 70,9 

Ugotavljamo (vprašanje Q13, Preglednica 13), da se jih med vrstami podjetji, ki so odgovorili 

na celoten vprašalnik, v povprečju 71 odstotkov bolj usmerja v aktivno uporabo ukrepov za 

prilagajanje zunanjemu okolju, le 29 odstotkov pa bolj v strateške ukrepe za povečevanje 

usmerjenosti zaposlenih v razvoj. 

Preglednica 14: Analiza ocenjene višine stopnje finančnega učinka zaradi načrtovanih 

strateških ukrepov, ki vplivajo na povečano razvojno usmerjenost 

zaposlenih 
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Povečana razvojna 

usmerjenost  
364 4,05 1 5 4,00 4 ,678 16,7 60,7 23,4 

Iz (vprašanje Q18) preglednice 14 lahko razberemo, da je največ odgovorov pri visokem 

finančnem učinku, modus je 4, mediana pa 4. To pomeni, da z načrtovanimi strateškimi 

ukrepi dosegajo visoke finančne učinke, če jih uporabijo, da z njimi zaposlene usmerjajo v 

razvoj. Lahko ugotovimo, da jih v povprečju kar 61 odstotkov dosega visoke finančne učinke, 

23 odstotkov jih dosega zelo visoke finančne učinke. Ostale vrednosti so majhne in so lahko 

posledica vzorčenja.  

Nato smo preučili, katere bi bile moţne razlike pri izvajanju strateških ukrepov med 

preučevanimi dejavnostmi ali pa med velikostmi opazovanih podjetij. Iz vprašanj Q8aQ12f 
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smo se omejili samo na odgovore, ki jih je podalo nad 50 odstotkov anketiranih in so bili 

identificirani z visokim in zelo visokim učinkom (4 visok učinek oziroma 5 zelo visok 

učinek). V podjetjih ali organizacijah ne uporabljajo veliko strategij, kot trdijo raziskovalci 

(Jamrong idr. 2007, 56). Tudi večina anketiranih uporabi do pet ključnih strateških ukrepov, 

kot nam je potrdila analiza iz Preglednice 9 in Preglednice 10, zato so nas zanimale višje 

uvrščene trditve. S testom Cronbach alfa smo preverili zanesljivost trditev (Preglednici 1a in 

1b). Strateški ukrepi, ki so izstopali, so tudi s testom dosegli višjo oceno zanesljivosti 

odgovorov. 

Analizirali smo tudi deleţe trditev, o strateških ukrepih, s katerimi so anketirani dosegali višje 

finančne učinke, zaradi dejavnikov v podjetjih (notranji dejavniki) in zunanjih vplivnih 

dejavnikov. 

Pri velikih podjetjih en podan odgovor več predstavlja pribliţno dva odstotka večji deleţ 

anketiranih. V srednje velikih podjetjih en podan odgovor več predstavlja pribliţno en 

odstotek večji deleţ anketiranih. V malih podjetjih dva podana odgovora več predstavljata 

pribliţno en odstotek večji deleţ anketiranih. V storitvenih dejavnostih trije podani odgovori 

več predstavljajo pribliţno dva odstotka večji deleţ anketiranih. V proizvodnih dejavnostih en 

podan odgovor več predstavlja pribliţno en odstotek večji deleţ anketiranih V mešanih 

(proizvodni in storitveni) dejavnostih en podan odgovor več predstavlja pribliţno en odstotek 

večji deleţ anketiranih.  

Preglednica 15: Analiza finančno visoko učinkovitih strateških ukrepov za izboljšanje 

notranjih dejavnikov uspešnosti 

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – notranje okolje   Vp    Sp    Mp    Ds    Dp    Dm     Skupaj  

 

Skrbimo za izvedbo zastavljenih 

ciljev tako, da upoštevamo pričakovane 

rezultate, smiselnost in stroške. 

88 75 79 76 81 82 79 

 

Skrbimo za primerno delovno okolje, ki 

ga sproti prilagajamo potrebam. 
79 67 76 71 75 75 73 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna). 
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Nadaljevanje preglednice 15  

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – notranje okolje   Vp    Sp    Mp    Ds    Dp    Dm     Skupaj  

 

Vsem zaposlenim z delovnimi 

procesi zagotovimo, da se počutijo 

vključeni in motivirani, kreiramo nove 

vrednote in prepričanja ter proţno 

kulturo (dobre odnose, zaupljivost). 

83 68 73 72 77 70 73 

Vodjem kreiramo in ohranjamo 

zavidljivo raven podpore s strani 

nadrejenih, odgovornosti so vsem 

razumljive. 

76 67 72 69 75 69 71 

 

Vsakodnevno odločamo z vodji in smo 

dosledni pri zahtevah za izvedbo 

izpeljave nalog, za korekcijo načrtov 

sprejemamo tudi pripombe zaposlenih. 

69 67 72 67 75 72 70 

 

Razvijamo notranjo ustvarjalnost in 

inovativnost. 
69 72 70 67 74 72 70 

 

Spremljamo in nadziramo aktivnosti 

vodstva, tako da podrejene pooblaščamo, 

da nadzirajo, da je delo usklajeno s 

strateškimi cilji. 

67 59 60 57 65 61 61 

 

Pri izvedbi strateških ukrepov imajo 

prednost odločitve vršnih managerjev in 

uprave. 

60 66 50 52 61 57 56 

 

Organiziramo izlete in druţenja za 

zaposlene. 
60 54 55 57 57 50 55 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna). 
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Nadaljevanje preglednice 15 

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – notranje okolje   Vp    Sp    Mp    Ds    Dp    Dm     Skupaj  

 

Skomuniciramo moţna napredovanja, z 

dobro izvedenimi nalogami pa 

uskladimo spodbude, nagrade in 

priznanja. 

69 49 54 51 59 53 54 

Izvajamo usposabljanja in ciljno 

usmerjeno razvijamo managerske 

kompetence, s tem da načrtujemo 

nasledstva z odkrivanjem vodij, ki so 

dobri pri izvedbi strateških ukrepov. 

71 49  51   51  57   50 53 

 

V odločanje pogosto vključujemo 

sindikalne zastopnike ali zaposlene. 
48 34   45  44  41   40 42 

Število izstopajočih ukrepov, posamezno  

(nad 50 % trditev)      8     1   0   0 2   0    11 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna). 

Preglednica 15 predstavlja deleţe anketirancev, ki so podali odgovore 4 (visok učinek) in 5 

(zelo visok učinek), kar odraţa pomembnost posameznih strateških ukrepov zaradi dejavnikov 

v podjetju. Kot lahko razberemo, se najpomembnejši strateški ukrepi nanašajo na izvedbo 

zastavljenih ciljev, ob upoštevanju pričakovanih rezultatov, smiselnosti in stroškov, ker jih je 

kot visoko pomembne ocenilo 79 odstotkov anketirancev. Po oceni pomembnosti so zatem 

sledili strateški krepi za: primerno delovno okolje (73 odstotkov) ter strateški ukrepi za 

usklajenost in motiviranje z delovnimi procesi (73 odstotkov). Nato sledi nekaj podobnih 

predhodno naštetim strateškim ukrepom, zatem pa strateški ukrepi za razvijanje notranje 

ustvarjalnosti in inovativnosti (70 odstotkov). Zelo pomembna pa je tudi podpora izvršnih 

managerjev (71 odstotkov). Pri malih, srednjih in velikih podjetjih je bilo bolj izpostavljenih, 

po oceni 50 odtotkov anketiranih in več,  11 strateških ukrepov s finančno visokim učinkom, 

pri velikih podjetjih pa 9. V srednjih podjetjih so najbolj pomembni strateški ukrepi: pri 

izvedbi strateških ukrepov imajo prednost odločitve vršnih managerjev in uprave (66 

odstotkov), med tem ko pri proizvodni dejavnosti izstopajo strateški ukrepi vsakodnevno 

odločamo z vodji in smo dosledni pri zahtevah izpeljave nalog, za korekcijo načrtov 

sprejemamo tudi pripombe zaposlenih (75 odstotkov), kot razvijamo notranjo ustvarjalnost in 

inovativnost (74 odstotkov). Sklepamo lahko, da lahko imajo tudi vsi pomembni strateški 

ukrepi precejšen vpliv na zniţanje finančne uspešnosti oziroma na slabšanje moţnosti 
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boljšega dosega višje bonitetne ocene, ker vemo, da z njimi, zaradi izvedbe in posledično 

negativnih stroškovnih učinkov, teţje dosegamo bonitetno finančno oceno A. 11 visoko 

finančno učinkovitih strateških ukrepov za povečevanje dejavnikov uspešnosti v proučevanih 

podjetjih je kot najpomembnejše ocenila več kot polovica anketiranih. Lahko opazimo, da je 

treba v velikih podjetjih izvajati več strateško učinkovitih ukrepov in da ima podpora vršnega 

managerja precej visok pomen, kar največ jih tako ocenjuje iz proizvodnih in iz velikih 

podjetjih. 

Preglednica 16: Analiza finančno visoko učinkovitih strateških ukrepov za izboljšanje 

prilagajanja zunanjemu okolju 

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – zunanje okolje  Vp   Sp   Mp   Ds   Dp    Dm     Skupaj  

Ker smo proţno organizirani, hitro 

koordiniramo dejavnosti v podjetju, 

lahko hitro ukrepamo in izrabimo nove 

strateške priloţnosti. 

69 69 81 74 79 76 76 

Pri izvedbi strateških ukrepov 

redno vključujemo zahteve zunanjih 

deleţnikov (kupcev, dobaviteljev). 

71 69 76 71 72 79 73 

Pri strateških ukrepih redno upoštevamo 

tehnološke spremembe. 
88 66 72 65 79 77 72 

Pogosto preučimo več kriterijev za 

izvedbo zahtevnih odločitev. 
79 70 72 64 75 82 72 

Skrbimo za izpostavitev strateških 

ciljev v informacijskem sistemu. 
69 50 54 50 64 52 55 

Strateške ukrepe redno prilagajamo 

zakonodajnim spremembam. 
60 46 57 55 55 52 54 

Poslovanje usmerjamo na področja, kjer 

so boljši ekonomski pogoji. 
48 50 48 47 48 52 49 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna).  
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Nadaljevanje preglednice 16 

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – zunanje okolje Vp  Sp  Mp  Ds  Dp    Dm     Skupaj  

Uporabimo načrtovane ukrepe za 

nepredvidene dogodke in upravljanje 

sprememb, da smo usklajeni in učinkoviti 

ter potrebno tudi skomuniciramo. 

55 46 48 42 57 49 48 

Glede na zahteve trga (transport, razvoj) 

priskrbimo potrebne in ugodne finančne 

vire. 

60 45 45 41 52 50 47 

Pri izvajanju strateških ukrepov smo 

učinkoviti, ker upoštevamo analizo 

konkurence. 

62 39 42 42 46 41 43 

Redno izvajamo ukrepe za boljše 

globalno poslovanje na podlagi 

spremljanja konkurentov. 

41 42 31 30 40 39 35 

Osredotočamo se na dobre odnose z 

okoliškimi prebivalci. 
38 32 35 30 37 38 34 

Nedonosne dejavnosti predamo 

podizvajalcem. 
38 32 35 30 37 38 34 

Pogosto organiziramo dogodke za 

deleţnike. 
29 21 23 28 16 23 23 

Pomembne aktivnosti izvajamo z 

naprednimi ukrepi, ker uporabimo 

izdelane managerske modele. 

26 25 19 20 28 16 22 

Dobre rezultate doseţemo s tem, ker 

veliko oglašujemo in pogosto 

uporabljamo druţabna omreţja za 

izvajanje marketinga. 

19 15 22 24 13 20 20 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna).  
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Nadaljevanje preglednice 16 

                                                                    Odstotki (%) 

Strateški ukrepi – zunanje okolje   Vp   Sp  Mp  Ds  Dp  Dm     Skupaj  

        

Pogosto izvajamo akcijske ponudbe. 17 12 15 21 4 16 15 

Število izstopajočih ukrepov, posamezno 

(nad 50 % trditev) 6 0 1 0 1 3 6 

Legenda: Vp – veliko podjetje, Sp – srednje veliko podjetje, Mp – malo podjetje, Ds – storitvena 

dejavnost, Dp – proizvodna dejavnost, Dm – mešana dejavnost (storitvena in proizvodna).  

Preglednica 16 predstavlja deleţe anketirancev, ki so podali odgovore 4 (visok učinek) in 5 

(zelo visok učinek), kar odraţa pomembnost posameznih strateških ukrepov zaradi zunanjih 

dejavnikov. Kot lahko razberemo, se najpomembnejši strateški ukrepi nanašajo na strateške 

ukrepe za proţno organiziranost, na hitro koordiniracijo dejavnosti v podjetju, da lahko hitro 

ukrepajo in izrabijo nove strateške priloţnosti, ker  jih je, kot visoko pomembne, ocenilo 76 

odstotkov anketirancev. Po oceni pomembnosti so zatem sledili strateški ukrepi za: pri 

izvedbi strateških ukrepov redno vključujejo zahteve zunanjih deleţnikov (kupcev, 

dobaviteljev) (73 odstotkov), pri strateških ukrepih redno upoštevajo tehnološke spremembe 

(72 odstotkov), pogosto preučijo več kriterijev za izvedbo zahtevnih odločitev (72 odstotkov), 

skrbijo za izpostavitev strateških ciljev v informacijskem sistemu (55 odstotkov), strateške 

ukrepe redno prilagajajo zakonodajnim spremembam (54 odstotkov). Največ strateških 

ukrepov uporabijo velika podjetja, sledijo podjetja z mešano dejavnostjo (proizvodno in 

storitveno). Najmanj pa jih uporabijo proizvodna in mala podjetja. V mešanih dejavnostih 

(proizvodni in storitveni), so najpomembnejši strateški ukrepi: da pogosto preučijo več 

kriterijev za izvedbo zahtevnih odločitev (82 odstotkov), nato da pri izvedbi strateških 

ukrepov redno vključujejo zahteve zunanjih deleţnikov (kupcev, dobaviteljev) (79 odstotkov), 

zatem poslovanje usmerjajo na področja, kjer so boljši ekonomski pogoji (52 odstotkov). V 

proizvodni dejavnosti so najpomebnejši načrtovani strateški ukrepi za nepredvidene dogodke 

in upravljanje sprememb, da so usklajeni in učinkoviti ter potrebno tudi skomunicirajo (57 

odstotkov). V malih podjetjih pa so bili najpomembnejši strateški ukrepi: ker so proţno 

organizirani, hitro koordinirajo dejavnosti v podjetju, lahko hitro ukrepajo in izrabijo nove 

strateške priloţnost (81 odstotkov). Sklepamo, da imajo tudi vsi pomembnejši ukrepi 

precejšen vpliv na zniţanje finančne uspešnosti oziroma povečajo moţnosti pri podjetjih, da 

teţje dosegajo bonitetno finančno oceno A. 6 visoko finančno učinkovitih strateških ukrepov 

je kot pomembnejše izbrala več kot polovica anketiranih. Lahko opazimo, da je treba v 

velikih podjetjih in podjetjih z mešano dejavnostjo (proizvodno in storitveno) izvajati več 
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strateško učinkovitih ukrepov in da je proţna organiziranost za prilagajanje zunanjemu okolju 

še najbolj pomembna, ker je največji deleţ anketiranih ocenilo ta ukrep kot najpomembnejši. 

V vseh analiziranih podjetjih so bili po vsebini visoko prisotni oziroma so izstopali finančno 

učinkoviti strateški ukrepi za obvladovanje notranjih dejavnikov, kar pomeni, da je bilo treba 

s strateškimi ukrepi poskrbeti za zaposlene, da so bili učinkoviti. Po oceni anketiranih jih je 

največ treba izvajati v velikih podjetjih. 

Anketiranci so na koncu vprašalnika (vprašanje Q19) opisali dejavnike, ki jim poslovanje 

najbolj zavirajo. V velikih podjetjih so podali 86 predlogov za izboljšave poslovanja, v 

srednjih podjetjih 218 predlogov in v malih 395, ki smo jih vsebinsko, zaradi obseţnosti 

obrazloţitev, strnili, nato pa podali priporočila in rešitve v zaključnem delu. V vseh podjetjih 

so najbolj enotno podali pripombe glede niţjih obdavčitev na vseh področjih: najbolj pri 

plačah in dobičku; ker so stroški dela previsoki. Izpostavili so potrebo po bolj fleksibilni 

politiki zaposlovanja in odpuščanju zaposlenih, pa tudi pri fleksibilnosti drţavnih ustanov pri 

administrativnih postopkih, zlasti v debirokratizaciji in odzivnosti. Teţavno se je usklajevati, 

zato bi ţeleli transparenten, nedvoumen, razumljiv, enostaven pravni red, ki bo v korist 

gospodarskemu razvoju, predvsem zaradi zmanjšanja povzročenih, neutemeljenih stroškov 

podjetjem. Zavzeti so za spodbujanje in nagrajevanje uspešnega poslovanja, tudi z davčno 

politiko. Sledile so pripombe glede potrebnih stimulacij za vlaganja v razvoj in raziskave, v 

inovativne izdelke, investicije v tehnologije, procese. Izkazujejo se potrebe po hitrejšem, 

stimuliranem zaposlovanju in razvijanju mladih ter bolj urejenem in ciljno usmerjenem 

sistemom izobraţevanj (povezanim z gospodarstvom in za zagotavljanje pokritja potreb).  

Največ pripomb so podali anketirani iz malih podjetij, glede na deleţ zastopanosti odgovorov 

po velikosti podjetij pa so jih podali največ iz velikih podjetij (231 odstotkov zaradi več 

vsebinsko različnih predlogov s strani enega anketiranca, deleţ presega 100 odstotkov). 

Največ stroškovnih preobremenitev in neugodnosti jim na splošno povzročajo: stroškovne 

obremenitve – skupaj (vsota: davki in premalo olajšav), stroškovne obremenitve – davki, 

pravno okolje – skupaj (zaposlovanje, splošne zakonodajne zahteve), javna uprava – skupaj 

(administrativne ovire, neustrezno izobraţevanje), pravno okolje – zaposlovanje, javna uprava 

– odprava administrativnih ovir, javna uprava – izobraţevanje, stroškovne obremenitve – 

premalo olajšav, pravno okolje na splošno, socialno okolje – skupaj, nespodbudno poslovno 

okolje – skupaj, tehnološko okolje – skupaj, konkurenčno okolje – skupaj, gospodarsko okolje 

– skupaj, dejavniki iz notranjega okolja v podjetju – skupaj in delovnopravna zakonodaja. 

Kritični dejavniki pri doseganju uspešnosti v poslovanju povzročajo velikim podjetjem: 

negativne stroškovne učinke (predvsem davčne obremenitve, premalo olajšav in spodbud), 

pravna zakonodaja, davčna zakonodaja, zaposlovalna politika, neproţnost javne uprave. 

Srednja podjetja imajo največje teţave zaradi tovrstnih stroškovnih obremenitev, kot je 

davčna zakonodaja, pravna zakonodaja, omejenimi vrstami zaposlovanja, neproţnost javne 
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uprave. Mala podjetja imajo podobne teţave zaradi pravne zakonodaje, davčne zakonodaje, 

neproţnosti javne uprave, omejenimi vrstami zaposlovanja. 

3.4.3 Preverjanje hipotez  

Za preučitev stanja, kako v uspešnih podjetjih dosegajo pozitivne finančne učinke,  smo ţeleli 

preučiti ključne usmerjenosti vršnih managerjev pri izvajanju strateških ukrepov.  

Z ustreznimi metodami smo preverili hipotezi. Analizirali smo največja odstopanja. Zaradi 

omejenega obsega naloge smo jih osnovali le za najpomembnejše dejavnike, ki so pomembni 

pri izvajanju strateških ukrepov in zato smo jih preprosto tudi preverili. Preučevali smo 

usmerjenost vršnih managerjev pri izbiranju pomembnih strateških ukrepov. 

Da smo osnovali hipotezo 1, smo upoštevali trditev Sternada (2011, 95), ki navaja, da so 

ukrepi strateški, če se pri tem smotrno porabljajo tudi viri. Največji odhodki se najpogosteje 

pojavijo prav zaradi neorganiziranosti, ker so navadno ţe sami stroški dela najvišji. 

Hipoteza 1: Za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov so bili za obvladovanje 

notranjih dejavnikov najpomembnejši strateški ukrepi za ciljno usmerjenost (organiziranost) 

zaposlenih (možnih deset razvrstitev prioritet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Najpomembnejši strateški ukrepi za obvladovanje notranjih dejavnikov 

S prvo hipotezo (vprašanja Q15aQ15j) smo ugotavljali, kateri strateški ukrepi so najbolj 

prioritetno obravnavani zaradi vplivnih dejavnikov v podjetjih (notranjih dejavnikov), ker 

učinkujejo na doseg poslovne uspešnosti (vprašanja Q14aQ14f). Anketiranci so razvrščali 10 
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predlogov glede na pomen obravnave za doseg višjih finančnih učinkov. Grafično smo 

ugotovili (Slika 1), da je hipoteza potrjena z največjim številom dobljenih odgovorov za 

posamezno razvrščanje, po prvem mestu (oznaka 1). Strateški ukrepi za ciljno usmerjenost so 

bili, kot je razvidno iz slike 1, najvišje razvrščeni in so na prvem mestu kar pri 112 

anketiranih. Sledili so strateški ukrepi, usmerjeni v dobro komunikacijo in hitro odzivnost ter 

prilagodljivost pri 86 anketirancih, nato so izbrali strateške ukrepe za organiziranost vodstva, 

in sicer 50 anketirancev. Na zadnjem mestu (oznaka 10) so bili razvrščeni strateški ukrepi za 

usmerjenost v nadzor, kar je potrdilo kar 156 od 364 anketiranih.  

Da bi statistično potrdili hipotezo, smo najprej s Friedmanovim preizkusom ugotavljali, če se 

povprečni rangi (Preglednica 17) razvrščenih strateških ukrepov med seboj statistično 

značilno razlikujejo. 

Preglednica 17: Povprečni rangi, najpomembnejši strateški ukrepi za obvladovanje 

notranjih dejavnikov  

  

Strateški ukrepi – notranji dejavniki Povprečni rang 

Ciljna usmerjenost 3,30 

Dobra komunikacija in hitra odzivnost ter prilagodljivost 3,87 

Organiziranost vodstva 4,50 

Organizacijska kultura 5,15 

Organizacijski sistemi 5,18 

Nagrajevanje po uspehu 5,82 

Premišljeno  in načrtovano zaposlovanje 5,87 

Stalna izobraţevanja 6,13 

Finančni viri 7,26 

Precejšen nadzor 7,93 

Preglednica 18: Friedmanov preizkus, najpomembnejši strateški ukrepi za 

obvladovanje notranjih dejavnikov 

Strateški ukrepi – notranji dejavniki      Friedmanov preizkus 

  Vrednost hi kvadrat Prostostne stopnje 

Raven statistične pomembnosti 

(p) 

 728,218 9 0,000 

Število enot 363   

S Friedmanovim preizkusom (Preglednica 18) potrdimo hipotezo, da obstajajo statistično 

značilne razlike (stopnja značilnosti p=0,000) med povprečnimi rangi (hi-kvadrat = 728,2). V 

nadaljevanju preverimo, ali je povprečni rang za strateške ukrepe ciljna usmerjenost 

statistično značilno niţji od povprečnih rangov za ostale strateške ukrepe, s čimer bi potrdili 

hipotezo, da so za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov najpomembnejši izbrani 

strateški ukrepi za ciljno usmerjenost. To smo izvedli s primerjavo parov povprečnih rangov, 

kjer smo primerjali povprečni rang za ciljno usmerjenost s povprečnim rangom enega od 

ostalih dejavnikov. V ta namen smo uporabili Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov. 
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Preglednica 19: Povprečni rangi za posamezne pare ukrepov, najpomembnejši strateški 

ukrepi za obvladovanje notranjih dejavnikov 

Strateški ukrepi –  

notranji dejavniki 
 Vrsta ranga Ševilo enot 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Dobra komunikacija in hitra 

odzivnost, ter prilagodljivost ‒ 

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 156 176,4 27522,5 

pozitivni rangi 207 186,2 38543,5 

Organiziranost vodstva –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 136 151,6 20611,0 

pozitivni rangi 227 200,2 45455,0 

Organizacijska kultura –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 109 142,8 15564,5 

pozitivni rangi 254 198,8 50501,5 

Organizacijski sistemi –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 104 156,8 16308,5 

pozitivni rangi 259 192,1 49757,5 

Nagrajevanje po uspehu - ciljna 

usmerjenost 

negativni rangi 84 129,3 10861,5 

pozitivni rangi 279 197,9 55204,5 

Premišljeno  in načrtovano 

zaposlovanje –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 87 139,4 12124,5 

pozitivni rangi 276 195,4 53941,5 

Stalna izobraţevanja –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 68 126,6 8608,5 

pozitivni rangi 295 194,8 57457,5 

Finančni viri –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 47 114,4 5376,0 

pozitivni rangi 316 192,1 60690,0 

Precejšen nadzor –  

ciljna usmerjenost 

negativni rangi 44 86,0 3782,5 

pozitivni rangi 319 195,3 62283,5 

Preglednica19 prikazuje povprečne pozitivne in negativne range za posamezne pare ukrepov, 

na podlagi katerih smo izvedli izračun Wilcoxonove Z statistike, s katero smo ocenili, ali 

obstajajo razlike v povprečnih rangih med strateškimi ukrepi ciljna usmerjenost in ostalimi 

strateškimi ukrepi. 

Preglednica 20: Wilcoxonov test, primerjava parov strateški ukrepov, ciljna 

usmerjenost z ostalimi, najpomembnejši strateški ukrepi za 

obvladovanje notranjih dejavnikov 

           Wilcoxonov test enakovrednih parov 

Strateški ukrepi –  

notranji dejavniki 
                 Z            p 

Dobra komunikacija in hitra odzivnost, ter 

prilagodljivost ‒ ciljna usmerjenost -2,767 0,006 

Organiziranost vodstva ‒  ciljna usmerjenost -6,238 0,000 

Organizacijski sistemi ‒ ciljna usmerjenost -8,384 0,000 

Nagrajevanje po uspehu ‒ ciljna usmerjenost -11,112 0,000 

Organizacijska kultura ‒ ciljna usmerjenost -8,762 0,000 
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Nadaljevanje preglednice 20 

 

Strateški ukrepi –  

notranji dejavniki 

             Z            p 

Premišljeno  in načrtovano zaposlovanje - Ciljna 

usmerjenost 
-10,475 0,000 

Stalna izobraţevanja - Ciljna usmerjenost -12,242 0,000 

Finančni viri - Ciljna usmerjenost -13,847 0,000 

Precejšen nadzor -  Ciljna usmerjenost -14,646 0,000 

Z Wilcoxonovim preizkus predznačenih rangov (Preglednica 20) smo potrdili, da lahko pri 

vseh devetih parih potrdimo statistično značilno niţjo vrednost povprečnega ranga ciljne 

usmerjenosti, kar pomeni, da je ta strateški ukrep bolj pomemben od ostalih. Hipotezo 

potrdimo. 

Da smo osnovali hipotezo 2, smo upoštevali trditve Ireland idr. (2001, 53), ki navajajo, da je 

eden od ciljev učinkovite strategije lahko tudi smiselna prilagoditev okolju z edinstvenimi 

tekmovalnimi prednostmi. 

Hipoteza 2: Za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov so bili med ukrepi za 

obvladovanje zunanjih dejavnikov najpomembnejši strateški ukrepi za hitro prilagajanje 

poslovnemu okolju (možnih šest razvrstitev prioritet). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Najpomembnejši strateški ukrepi za obvladovanje zunanjih dejavnikov 

Z drugo hipotezo smo ugotavljali, kateri strateški ukrepi so najbolj prioritetno obravnavani 

zaradi vplivnih dejavnikov iz okolja (zunanjih dejavnikov), ker učinkujejo na doseg poslovne 

uspešnosti (vprašanja Q14aQ14f). Anketiranci so razvrščali ponujene predloge na 6 

prioritetnih mest glede na pomen obravnave za doseg višjih finančnih učinkov. Grafično smo 

ugotovili (Slika 2), da je hipoteza potrjena z največjim številom dobljenih odgovorov za 

posamezno razvrščanje, po prvem mestu (oznaka 1). Ukrepi za poslovno okolje – hitre 
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prilagoditve so bili, kot je razvidno iz slike 2, najvišje razvrščeni na prvem mestu pri 104 

anketiranih. Na zadnjem mestu (oznaka 6) so bili razvrščeni strateški ukrepi za področje 

pravnega okolja, kar je odgovorilo kar 247 od 364 anketiranih.  

Da bi statistično potrdili hipotezo, smo najprej s Friedmanovim preizkusom ugotavljali, če se 

povprečni rangi (Preglednica 21) razvrščenih strateških ukrepov med seboj statistično 

značilno razlikujejo. 

Preglednica 21: Povprečni rangi, najpomembnejši strateški ukrepi za obvladovanje 

zunanjih dejavnikov 

  

Strateški ukrepi – zunanji dejavniki Povprečni rang 

Poslovno okolje ‒ hitre prilagoditve 2,64 

Dinamično in tehnološko okolje ‒ prilagajanje razvoju 3,07 

Gospodarsko okolje ‒ priloţnosti 3,13 

Notranje okolje ‒ razvoj v podjetju 3,16 

Sledenje in prehitevanje konkurentov 3,61 

Pravno okolje 5,38 

Preglednica 22: Friedmanov preizkus, najpomembnejši strateški ukrepi za 

obvladovanje zunanjih dejavnikov 

Strateški ukrepi – zunanji dejavniki      Friedmanov preizkus 

  Vrednost hi kvadrat Prostostne stopnje 

Raven statistične pomembnosti 

(p) 

 488,546 5 0,000 

Število enot 361   

S Friedmanovim preizkusom (Preglednica 22) potrdimo hipotezo, da obstajajo statistično 

značilne razlike (stopnja značilnosti p=0,000) med povprečnimi rangi (hi-kvadrat = 488,5). V 

nadaljevanju preverimo, ali je povprečni rang za ukrepe. Hitro prilagajanje poslovnemu 

okolju je statistično značilno niţji od povprečnih rangov za ostale strateške ukrepe, s čimer bi 

potrdili hipotezo, da so za doseganje visokih pozitivnih finančnih učinkov najpomembnejši 

izbrani strateški ukrepi za hitro prilagajanje poslovnemu okolju. To smo izvedli s primerjavo 

parov povprečnih rangov, kjer smo primerjali povprečni rang za hitro prilagajanje 

poslovnemu okolju s povprečnim rangom enega od ostalih dejavnikov. V ta namen smo 

uporabili Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov. 

Preglednica 23: Povprečni rangi za posamezne pare ukrepov, najpomembnejši strateški 

ukrepi za obvladovanje zunanjih dejavnikov 

 Strateški ukrepi –  

zunanji dejavniki 
 Vrsta ranga Ševilo enot 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Gospodarsko okolje − 

priloţnosti − poslovno okolje − 

hitre prilagoditve 

negativni rangi 146 170,4 24881,5 

pozitivni rangi 
217 189,8 41184,5 



 

56 

 

Nadaljevanje preglednice 23 

 Strateški ukrepi –  

zunanji dejavniki 
 Vrsta ranga Ševilo enot 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Pravno okolje ‒ poslovno 

okolje ‒ hitre prilagoditve 
negativni rangi 31 109,0 3377,5 

 
pozitivni rangi 331 188,3 62325,5 

Dinamično in tehnološko okolje 

‒ prilagajanje razvoju ‒

poslovno okolje ‒ hitre 

prilagoditve 

negativni rangi 151 176,2 26610,5 

 
pozitivni rangi 212 186,1 39455,5 

Notranje okolje-razvoj v 

podjetju ‒ poslovno okolje ‒

hitre prilagoditve 

negativni rangi 147 167,4 24611 

 
pozitivni rangi 216 191,9 41455 

Sledenje in prehitevanje 

konkurentov ‒ poslovno okolje 

‒ hitre prilagoditve 

negativni rangi 122 149,9 18293 

 
pozitivni rangi 240 197,5 47410 

Preglednica 23 prikazuje povprečne pozitivne in negativne range za posamezne pare ukrepov, 

na podlagi katerih izvedemo izračun Wilcoxonove Z statistike, s katero ocenimo, ali obstajajo 

razlike v povprečnih rangih med strateškimi ukrepi za hitro prilagajanje poslovnemu okolju in 

ostalimi stateškimi ukrepi. 

Preglednica 24: Wilcoxonov test, primerjava parov strateški ukrepov ciljna usmerjenost 

z ostalimi, najpomembnejši strateški ukrepi za obvladovanje zunanjih 

dejavnikov 

Wilcoxonov test enakovrednih parov 

Strateški ukrepi –  

notranji dejavniki 
               Z            p 

Gospodarsko okolje − priloţnosti − poslovno okolje 

− hitre prilagoditve -4,135 0,000 

Pravno okolje − poslovno okolje − hitre prilagoditve -14,869 0,000 

Dinamično in tehnološko okolje − prilagajanje 

razvoju − poslovno okolje − hitre prilagoditve -3,247 0,001 

Notranje okolje − razvoj v podjetju − poslovno 

okolje − hitre prilagoditve -4,257 0,000 

Sledenje in prehitevanje konkurentov − poslovno 

okolje − hitre prilagoditve -7,383 0,000 

Z Wilcoxonovim preizkus predznačenih rangov (Preglednica 24) smo potrdili, da lahko pri 

vseh petih parih potrdimo statistično značilno niţjo vrednost povprečnega ranga strateških 

ukrepov za hitro prilagajanje poslovnemu okolju, kar pomeni, da so ti strateški ukrepi bolj 

pomembni od ostalih. Hipotezo potrdimo. 
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3.5 Povzetek ugotovitev iz empirične raziskave 

Namen empiričnega dela raziskave je bil ugotoviti, kateri ključni strateški ukrepi so v praksi v 

uspešnih podjetjih najbolj uporabljeni, ker so finančno učinkoviti in pomembni ter kje 

poslovodstvo zaznava največje ovire. S predlaganimi ugotovitvami naj bi pripomogli k bolj 

dolgoročni uspešnosti pri poslovanju na podlagi razumevanja sistematike izbire 

najpomembnejših strateških ukrepov. Opisali smo pomen kritičnih dejavnikov, ki precej 

zavirajo prilagajanje spremenljivemu druţbenemu okolju in poslovno uspešnost podjetij. Na 

podlagi finančnih učinkov in razvrščanja ter opisnih trditev smo presojali smotrnost izvajanja 

strateških ukrepov. Raziskava je pomembna predvsem zaradi s strani managerjev naštetih in 

obrazloţenih številnih zaviralnih dejavnikov, ki jih je treba odpravljati na širši druţbeni ravni. 

Izvedene metode analize anketnih podatkov in informacij omogočajo celovit vpogled v oceno 

stanja na področju izvajanja strateških ukrepov ter opozarjajo na potrebne izboljšave. Cilj 

uporabe kvantitativnih metod je bil poiskati ključne strateške ukrepe in najučinkovitejše 

dejavnike, ki na poslovni izid  finančno učinkujejo bolj pozitivno. 

Ugotovili smo, da uspešnost izvajanja strateških ukrepov v proučevanih podjetjih poteka 

podobno, ne glede na velikost ali dejavnost, zato več podrobnih analiz nismo predstavljali. 

Tudi grafično smo to ţe predhodno ugotovili.  

V raziskavo nam je uspelo vključiti dovolj velik reprezentativen vzorec izvršnega in 

vodstvenega managementa iz slovenskih malih, srednjih in velikih uspešnih podjetij. Od 

1.261 poslanih vprašalnikov smo jih po koncu anketiranja prejeli popolno izpolnjenih 364; 

odzivnost je bila 29-odstotna. Dejanski vzorec je bil številčno bolj primerno strukturiran po 

zvrsti dejavnostih kot po velikostih preučevanih podjetij. Največ, dobra polovica, je bila 

anketiranih iz malih, storitvenih podjetij, kjer imajo enajst do petdeset zaposlenih, tretjina pa 

jih je bila iz še večjih podjetij. Premalo anket smo dobili s strani velikih podjetij z mešano 

dejavnostjo. Statistično analizo smo izvedli z uporabo programskega paketa SPSS za 

programsko okolje Windows. Analizirali smo eno ali več spremenljivk.  

Iz dodatnih rezultatov raziskave lahko povzamemo, da so anketirani v povprečju nekoliko bolj 

uspešni na trgu kot v preteklih petih letih. V povprečju so najbolj prioritetno razvrstili boljše 

prihodke, nato pozitiven odziv kupcev, trţni deleţ in donosnost (gre za zelo majhne razlike 

pri razvrščanju). Tudi glavni cilji, primerjalno s preteklimi petimi leti, so jim postali 

pomembnejši. Najpomembnejše jim je dosegati visoko kakovost organizacijske kulture, 

vodenje z integriranimi sistemi, graditev blagovne znamke, vodilnost v kakovosti, izrabo 

priloţnosti ter prilagajanje potrebam kupca. Nekoliko manj pa so ciljno usmerjeni na področju 

inovativnosti ter v trţni deleţ in v cenovno ugodne ponudbe. Ali je čas strateškega preobrata 

povezan z velikostjo ali dejavnostjo podjetij, nam ni uspelo potrditi na podlagi analize 

majhnih razlik v strukturah. . Polovico anketiranih zanj potrebuje največ do dve leti (kar je 

izkazano nekoliko bolj pri storitvenih in srednjih podjetjih), tretjina do enega leta (nekoliko 

bolj značilno za mala podjetja, mešano dejavnost). Velika proizvodna podjetja pa izstopajo 
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predvsem v času strateškega preobrata v obdobju od dveh do petih let. Sklepamo, da se mala 

podjetja (z mešano dejavnostjo) hitreje prilagodijo kot srednja in velika, najteţje pa 

proizvodna. Opazili smo, da so raziskovalci Jamrong idr. (2007, 56) pravilno ugotovili, da 

večina podjetij izbere le do pet ključnih strategij, najpogosteje pa do tri. Pri analizi števila 

uporabljenih strateških ukrepov smo ugotovili statistično značilne razlike glede na velikost 

podjetij, ne pa tudi glede na dejavnost. Število uporabljenih ukrepov in velikost podjetja nista 

v premem sorazmerju. V povprečju polovica anketiranih podjetij, ne glede na velikost ali 

dejavnost, uporabi dva do tri strateške ukrepe, dobra petina pa štiri do pet. Kar 71 odstotkov 

anketiranih bolj uporablja ukrepe za prilagajanje zunanjemu kot notranjemu okolju v podjetju. 

Gre za finančno manj učinkovite ukrepe, kot lahko opazimo iz predhodnih ugotovitev, ki so 

posledica predvsem delovanja kritičnih dejavnikov iz zunanjega okolja. Ugotovili smo tudi, 

da 84 odstotkov anketiranih z načrtno izbiro strateških ukrepov zaradi večje usmerjenosti 

zaposlenih v razvojne aktivnosti dosega visoke učinke. To pa pomeni, da imajo zaposleni 

interes po premišljenem usmerjanju, kar jih motivira k dodatnim ukrepom. V malih, srednjih 

in velikih podjetjih so bolj izpostavljeni najbolj učinkoviti strateški ukrepi zaradi notranjih 

dejavnikov: izvedba zastavljenih ciljev, primerno delovno okolje in usklajenost in motiviranje 

z delovnimi procesi. Sledili so zelo podobni strateški ukrepi, nato pa strateški ukrepi v smeri 

razvijanja notranje ustvarjalnosti in inovativnosti. Zelo pomembna pa je tudi podpora izvršnih 

managerjev. Zaradi zunanjih dejavnikov so bili ključni strateški ukrepi: za proţno 

organiziranost, da hitro koordinirajo dejavnosti v podjetju, hitro ukrepajo in izrabijo nove 

strateške priloţnosti, pri izvedbi strateških ukrepov redno vključujejo zahteve zunanjih 

deleţnikov (kupcev, dobaviteljev),  pri strateških ukrepih redno upoštevajo tehnološke 

spremembe, pogosto preučijo več kriterijev za izvedbo zahtevnih odločitev, skrbijo za 

izpostavitev strateških ciljev v informacijskem sistemu, strateške ukrepe redno prilagajajo 

zakonodajnim spremembam. Opazili smo, da so v opazovanih zvrsteh podjetjih višje finančne 

učinke dosegali s strateškimi ukrepi za razvoj v podjetju (notranjih dejavnikov uspešnosti) kot 

z ukrepi, izvajanimi zaradi vpliva dejavnikov iz zunanjega okolja, ker so v večini izpostavili 

več trditev. Največ jih je treba izvajati v velikih podjetjih in v proizvodni dejavnosti. 

 

Pri preverjanju hipotez smo ugotovili, da nastopajo ujemanja tudi s teoretičnimi izhodišči o 

uspešnem poslovanju. Raziskovalci Jamrong idr. (2007, 47) so v obširni, podobni raziskavi, 

opozorili, da neuspešnost podjetij temelji na slabi izvedbi ali neizvedbi strateških nalog, 

predvsem zaradi pomanjkanja notranjega razvoja in prevelikega usmerjanja pozornosti v 

zunanje dejavnike, na primer kupce, inovativnost, kakovost. Pri analizi prve hipoteze smo 

ugotovili, da vršni managerji veliko bolj prioritetno izberejo ukrepe za učinkovito usmerjanje 

zaposlenih kot za nadzorovanje in financiranje. To pa zato, ker kot zelo ključni zaviralni 

dejavnik izstopata področji nadzora in finančni viri. Opazimo, da bi bila posamična strategija 

lahko nesmiselna, v povezavi z drugimi pa uspešna, kot ugotavlja Rozman (1993, 97–98), ker 

so ukrepi precej usmerjeni v ustrezno ravnanje z zaposlenimi. Ciljno uresničevanje strategij, 

kot navaja (Herzog 2007, 3–4), se izkazuje z uspešnostjo poslovanja podjetja. Sklepamo 
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lahko, da uspeh izvira iz uspešne izvedbe strategije, kar opišeta ţe Covey in Whitman 

(2014, 18), in sicer da je uresničljiva, ciljno usmerjena strategija le tista, ki je tudi uspešno 

izvedena. Beer in Eisenstat (2000, 37–40) sta opredelila, da so podjetja uspešna, ker nimajo 

najmočnejših »ubijalcev« učinkovite izvedbe strategij. V proučevanih podjetjih so vršni 

managerji v povprečju bolj aktivni z učinkovitimi strateškimi ukrepi na področju razvoja v 

podjetju, z učinkovitimi usmeritvami za organiziranje in tudi s povečevanjem zavzetosti 

zaposlenih. Tudi Toman (2014, 152) ugotavlja, da so povezave med skupinami in 

skupinskimi doseţki pri uspešnem poslovanju zanesljivejše, če se jih usmerja. Prav tako lahko 

zavzamemo stališče po Kotterju (2012, 29), da je prav vršni manager odličen strateg, ki 

povečuje stopnjo zavzetosti, ker sta prilagajanje, motiviranje kot nagrajevanje visoko 

prioritetna.  

 

Pri drugi hipotezi smo iz razvrščenih prioritet ugotovili največjo prioriteto pri izbiri ukrepov 

za obvladovanje zunanjih dejavnikov s področja poslovnega okolja in hitrih prilagoditev. 

Potrdili smo izhodišče Ronda in Guerrasa (2012, 182), da s strateškim ravnanjem uravnavamo 

dinamično razmerje podjetja z okoljem, izvajamo aktivnosti za doseganje smotrov in ciljev, 

ne nazadnje povečujemo uspešnost s premišljeno rabo virov. Opazimo lahko, da so nujne 

izboljšave s področja zakonskih omejitev.  

Kot največje zaviralne dejavnike pri doseganju poslovne uspešnosti, so anketirani opisali: 

stroškovne obremenitve (davke, premalo olajšav in spodbud), pravno in davčno zakonodajo, 

zaposlovalno politiko, neproţnost javne uprave, neustrezno izobraţevanje. Načrtovanje je 

teţavno zaradi zapletenosti obdavčitev, neobvladljivosti in netransparentnosti pravne 

zakonodaje, zaradi plačilne zakonodaje, ker je treba za iste rezultate različno nagrajevati, 

proţnost poslovanja jim zavirata togost in odzivnost javne uprave, ţeleli pa bi tudi zaposlovati 

mlade kadre z novimi in primernimi znanji ter od zaposlenih dobivati višje rezultate in učinke.  

Z ugotovitvami dopolnjujemo druge raziskave o izvajanju strateških ukrepov in vrednotimo, 

da brez ključnih strateških ukrepov, ţe zaradi visokih finančnih učinkov iz naslova zunanjih 

vplivnih dejavnikov, strategije pravzaprav niso dovolj ustrezne. 
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4 SKLEP 

V tem poglavju bomo predstavili povzetek teoretičnega in empiričnega dela raziskave. Podali 

bomo predloge za izboljšanje kot prispevek k znanosti in stroki ter predloge za nadaljnje 

raziskovanje. Učinkovitih strategij brez ustreznih usmeritev, ustreznega delovnega okolja, 

prilagajanja izvajanja strateških ukrepov in nadzorovanja v današnjem, hitro spremenljivem in 

konkurenčnem okolju, ni več mogoče pričakovati. Namen magistrske naloge je bil predstaviti 

pomen poznavanja temeljev za uspešno izbiranje strategij oziroma za izvajanje strateških 

ukrepov ter ugotoviti, kateri ključni strateški ukrepi so v praksi v uspešnih podjetij 

najučinkovitejši in pomembni ter kje poslovodstvo zaznava največje ovire.  

4.1 Povzetek iz celotne raziskave 

Preučevali smo sistematiko uspešnega izvajanja strateških ukrepov kot temelje za boljše 

načrtovanje strategij. Področje je zahtevno in pomembno za vršne in druge managerje. Pa tudi 

ostali zaposleni pogosto niso dovolj seznanjeni, kako se potencirajo finančni učinki in kako 

skrbno poteka načrtovano poslovanje. Menimo, da izvajanje strateških ukrepov v Republiki 

Sloveniji do zdaj ni bilo predmet raziskav. V Cobissu, NUK mreţniku in Google učenjaku 

nismo našli raziskave s tako poimenovanim naslovom. Prav tako nismo zasledili opravljene 

raziskave med vršnimi managerji ali na vzorcu uspešnih največjih podjetij. V objavljenih 

raziskavah nismo zasledili podanih obrazloţitev vršnih managerjev o tem, zakaj ter kje 

zaznavajo največje ovire, ki jim zavirajo uspešnost poslovanja, pa tudi kaj bi ţeleli, da se 

spremeni in naj se uredi. 

Strateški ukrepi so pravzaprav izvedbeni koraki strategije, namenjeni določanju pravega 

zaporedja uporabe strategij in usmerjanja, s čim manjšo porabo virov doseči strateške 

podcilje. Z njimi dosegamo visoke finančne učinke in rast. Zaradi razčlenitve ciljev strategije 

je podcilje laţje nadzorovati z merljivimi kazalniki, s katerimi merimo izvedbo več taktičnih 

ciljev. Zato so namenjeni boljši organiziranosti in hitrejšim usmeritvam ter boljši preučitvi 

celotne slike. Nanašajo se na sedanjost in prihodnost, so notranji odziv na krizo, da hitreje 

ukrepamo. Sluţijo odpravi slabosti, izrabi prednosti, napovedim, alternativam, torej 

zmanjševanju ovir in nevarnosti, ter opredelitvi kvalitativnih doseţkov. Gre za prenos 

preobširne odgovornosti vršnega managerja na vodje področij. Strateške ukrepe je laţje 

izvesti, če so neposredno povezani s praktičnimi napakami v podjetju. Večinoma jih 

usklajujemo na izvedbeni ravni, kar je hitreje. Pripomorejo k boljšemu manageriranju, ker so 

podrobno opredeljeni in nadzorovani ter razumljivi. Prispevali naj bi k pomembnim visokim 

finančnim učinkom, tudi k zdravemu poslovanju (z njimi ustvarjamo prepoznavnost, odnose, 

učenje, izboljšamo plačilno sposobnost, uskladimo procese, strukture, inovacije, trţenje, 

načrtovanje, poročanje, nadzor). Izpad pomembnega strateškega ukrepa lahko povzroči 

kritične posledice v poslovnem izidu in tudi v notranjem okolju podjetja, ker so učinki lahko 

sinergični, lahko pa so tudi dolgoročno negativni. Zato je pomembno, da dejavnike uspešnosti 
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preverimo pred izvedbo in skrbno pripravimo akcijski načrt s potrebnimi koraki, kjer so znani 

smisel, učinek, postopki in izvajalci. Prav tako zasnujemo merila uspešnosti izvedbe (ki jih 

spremljamo). Za primer teţav pri izvedbi strateških ukrepov pa opišemo tudi preventivno 

ravnanje.  

Strategije nimajo opredeljene podrobnosti izvedbe. Osnovane so za dolgoročno poslovanje. 

Gre za smiselno prilagoditev okolju in dosego strateških ciljev. Pred izvedbo strateških 

ukrepov je treba urediti izvedbene pogoje in preučiti moţnosti, da izvedemo aktivnosti, s 

katerimi naj bi hkrati izboljšali socialno, okoljsko in finančno uspešnost ter zmanjševali 

stroške. Strategije so tudi medsebojno povezane. So vzorec preteklih in sedanjih sprejetih 

odločitev, usmeritev, pravil, katerih ključni smisel je, da zaradi zagotovitve dovoljšnega 

obsega trga in usmeritev za izboljšanje notranjega okolja ali delovanja podjetja zaradi 

zunanjih vplivnih dejavnikov ustvarjajo dovoljšen obseg razpoloţljivih sredstev. Kreirane so 

na izvršni ravni s pomočjo izvedbene. Odgovornost je najbolj prenesena na vršno vodstvo, 

delno na vodje, zato so še bolj povezane s strateško analizo in strateškim razmišljanjem. 

Omejujejo poslovno odločanje in so podlaga za strateške ukrepe, ker so z njimi neposredno 

povezane zaradi potrebnih pozitivnih finančnih učinkov. 

Temeljitih opredelitev sistematike izvajanja strateških ukrepov je zato v Sloveniji malo 

oziroma so opredeljeni v smislu doseganja velikega in pomembnega učinka ali pa izvedba 

strategij ni uspešna. Zato je za premišljeno porabo virov in uspešno izvajanje strateških 

ukrepov priporočljivo dobro poznavanje opisanega strateškega načrtovanja, ker so v 

nasprotnem primeru usmeritve pomanjkljive ali celo napačne, posledično pa tudi izidi.  

Ugotovili smo, da je pri usmerjanju ključen proaktiven vršni manager s pravilno zasnovanimi 

strategijami in strateškimi ukrepi ter delegiranjem. Vzpostavljal naj bi pripravljenost na 

izvedbo (ustrezno: organiziranost, sistem vodenja, organizacijsko kulturo, izvedbene 

pripomočke, priskrbel vire); upošteval temeljne dejavnike uspešnosti za izvajanje strateških 

ukrepov (imel ustrezna znanja za prednostno obvladovanje ključnih področij, povečevanje 

učinkovitosti z načrtovanjem); vključeval naj bi managerske modele za izvedbo in za 

spreminjanje strategij ter uporabljal različne strategije in strateška orodja za laţje sistematično 

ukrepanje in pa tudi boljše načrtovanje za doseganje kakovostnih izidov. Vse to se laţje 

doseţe s poznavanjem metodologije načrtovanja strategij. Preko procesa naj bi po potrebi bolj 

preverjeno, sistematično in ovrednoteno pripravil ali uskladil načrt poslovne strategije, 

načrtoval cilje in predvideval ovire pri izbiri strategij in izvedbi strateških ukrepov ter jih 

ustrezno nadziral in nenehno zmanjševal. S tem strategije lahko bolj zanesljivo izbere, ker s 

primerjanjem doseţkov konkurentov laţje in hitreje ugotovi kje je smotrno uvesti izboljšave. 

Na podlagi izvedenih analiz iz dovolj reprezentativnega vzorca uspešnih podjetij ugotavljamo, 

da predvsem zaradi okoliških in zakonodajnih omejitev strateški ukrepi delujejo stroškovno 

neučinkovito, zato je strateško obvladovanje poslovanja teţavno, posledice pa so razumljive. 

Podjetja so uspešna na podlagi temeljnih zmoţnosti in dobrega izvajanja strateških ukrepov za 
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razvoj zaposlenih, zato jim verjetno za uspeh niti ni treba izvajati marketinških aktivnosti, saj 

slednje tudi ne prispevajo veliko k dodani vrednosti. Visok pomen so, ne glede na dejavnost, 

v raziskavi pripisali ukrepom za podporo vodstvu. Najpomembnejši ukrepi so: doseganje 

ciljne usmerjenosti, torej dobro vodenje, in spremljanje poslovnega okolja (tekmecev), kar 

dosegajo tudi z dobro komunikacijo, med tem ko jim nadzor povzroča največje stroške. Z 

načrtovanjem strateških ukrepov za usmerjenost zaposlenih v razvojne aktivnosti jih večina 

dosega zelo visoke učinke. Poslovanje bi jim bilo precej olajšalo, če bi bile v drţavi drugače 

urejene stroškovne obremenitve (davki, premalo je olajšav in spodbud), pravna in davčna 

zakonodaja, zaposlovalna politika ter proţnost javne uprave. 

Zato so usmeritveni modeli s strani vršnega managementa nujni, prav tako tudi simulacije 

načrtov, ustrezno vodenje in nadzorovanje izvedbe strateških ukrepov. Namreč potrebno je 

merljivo prilagajanje spremembam in potrebam ter tudi spremljanje uspešnosti, za kar je 

navadno usposobljen, stimuliran, celovito pristojen in odgovoren vršni manager. Verjetno je v 

neuspešnih podjetjih premalo načrtovanja, znanj, zanimanja, poznavanj različnih strok in 

povezanosti, zato je toliko nezavedanja, slabših in neprimernih ukrepov, tudi za poslovni 

razvoj. Zunanji kritični dejavniki še bolj zaviralno učinkujejo na poslovanje malih podjetij, 

verjetno tudi drugače glede na vrsto dejavnosti podjetja, s tem pa pogosto tudi neupravičeno 

ustvarjajo slabo miselnost o vršnem managementu in posledično slabo kulturo zaposlenih, 

poslovanje postaja kritično, s čimer se tudi moţnosti za motiviranje porazgubijo. Vse to pa 

zavira razvoj, zato s prakso pridobljene strokovne pripombe anketiranih velja pravočasno 

upoštevati ter uvesti spodbude in strokovno podporo za rast in povečati moţnosti za hitrejše 

strateške preobrate podjetij, predvsem na drţavni ravni. 

Menimo, da je treba v raziskavah vedno pridobiti tudi opisna mnenja stroke, saj, kot je 

razvidno, drugače ne bila dovolj korektna. 

4.2 Predlogi za izboljšanje 

Izbrana strategija je lahko bolj učinkovita, če so opredeljeni koraki izvedbe načrtovanih 

strateških ukrepov. Dobro učinkujejo tudi zaradi drugih, nepredvidenih moţnih dejavnikov, ki 

so z izvedbo lahko povezani (okoliški pojavi, tehnološka pripravljenost, izvajalci, informacije 

o smotru in pričakovanih rezultatih, viri in drugo), ker z zaposlenimi lahko doseţemo več in 

hitreje. Načrtovanje zahtevnih strategij je neizogibno kot simulacije izvedbe strateških 

ukrepov, ocene učinkov in primernosti strategije. Kajti s tem nastajata tudi ustrezna kultura v 

podjetju in večja zavzetost zaposlenih na vseh delovnih mestih. Vse to učinkuje na zavezanost 

kupca zaradi izoblikovanja predstave o zanesljivosti in učinkovitosti, ne nazadnje je tudi 

ponudba lahko ugodnejša. Zato je bilo smiselno opisati, kako in na kakšen način lahko 

uvedemo izboljšave, načrtujemo, motiviramo, kakšno je dobro vodenje in tudi kakšne 

napredne moţnosti so ţe na voljo za nadzor učinkovanja strateških ukrepov, pa tudi katere so 

moţnosti za ocenjevanje in usposabljanje zaposlenih. V teoretičnem delu raziskave smo tudi 



 

63 

 

ugotavljali, na katerih področjih so moţna izboljšanja merjenja strateških ukrepov. Zelo 

učinkoviti pripomočki so kazalniki BSC, programsko orodje Corporater (b. l.) in 

App.smartsheet (b. l.) kot metoda 20-ih ključev. 

Na podlagi raziskovalnih podatkov in informacij niţjih vrednosti lahko za področje vodenja 

anketiranim priporočamo naslednje:  

 izpostavitev strateških ciljev v informacijskem sistemu in sprotno sledenje doseţkom, 

 prednostne naloge naj bodo snovanje strategij in izvajanje strateških ukrepov,  

 izboljšanje kulture, znanj in komunikacije, tudi s timskim delom.  

 

Na podlagi predlogov anketiranih pa lahko izpostavimo, da je treba uvesti:  

 boljše informacijske sisteme, 

 več brezplačnih izobraţevanj in znanj s področja kadrovskega managementa,  

 več spodbud tako po smotru, materialnem učinku kot organizacijskem vidiku s strani 

drţavnih institucij.  

 

Za področje načrtovanja in usklajevanja bi bilo v podjetjih smiselno:  

 izboljšati razvojne moţnosti, inovativne pristope, cenovno politiko, marketinške veščine 

in znanja, tudi akcijske ponudbe in oglaševanje, skrb za kulturo, vrednote,  

 odkrivati talente,  

 uvesti sistem moţnih napredovanj,  

 načrtovano zaposlovati, 

 razvijati kompetence,  

 nagrajevati po doseţkih.  

 

Na podlagi opisanih predlogov anketiranih bi lahko izpostavili naslednje: 

 sproti je potrebno spremljati tuje konkurente, 

 prilagoditi davčno in plačilno zakonodajo na način, da je mogoče načrtovanje stroškov,  

 uporabljati znanja s področja kadrovskega managementa, 

 izobraţevati in skrbeti za napredovanja zaposlenih tudi preko informacijskih sistemov,  

 enako nagrajevati delovne učinke. 

 

Učinkovitejše organiziranje bi dosegali, če bi: 

 uvajali napredno programsko opremo,  

 izpostavljali strateške cilje in prednostne naloge v informacijskem sistemu,  

 izvajali tehnološke izboljšave in ustrezne naloţbe finančnih virov, 

 ciljno razvijali managerske kompetence in ciljno usposabljanje,  

 usklajevali čim več skupnih predlogov in odločitev, 

 natančno opredelili določene odgovornosti.  
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Na podlagi nekaterih predlogov anketiranih pa bi jim zaradi dosedanjega sistema dela in 

stroškovnih učinkov, predvsem zaradi porabe časa, nastali dodatno povzročeni stroški s strani 

drţavnih institucij. 

Glede nadzora bi bilo smiselno:  

 uporabljati orodja za merjenje napredka,  

 razvijati napredne ukrepe/standarde in kazalnike uspešnosti,  

 sproti odstranjevati sporne cilje s strategijo,  

 izvajati analize konkurence (benchmarking).  

 

Predlogi anketiranih so bili, da bi bilo smiselno uvesti kakovostnejši nadzor nad delom 

uradnikov. 

Zaradi zunanjih vplivnih dejavnikov, kot so pravno okolje, davčna politika, neproţnost javnih 

ustanov, pa tudi neproţno zaposlovanje, je treba zaradi prepletenosti sistema, predvsem zaradi 

usklajevanja, poiskati popolnoma drugačne pristope, hkrati pa povezano poiskati rešitve 

oziroma izvesti raziskave o stroškovnih učinkih in sprejemljivih moţnostih. 

Iz raziskovalnih spoznanj lahko povzamemo, da so glede načrtovanja strategij in izvedbe 

strateških ukrepov pomembni naslednji ključni predlogi:  

 priporočljivo je uporabiti sistematičen proces z uporabo sodobnih pripomočkov, 

strateških orodij in simulacij ter s predvidenimi koraki in perspektivnimi kadri,  

 pomembna sta razčlenitev ciljev na obvladljive podcilje in merjenje dosega z 

ocenjevanjem strateških ukrepov.  

 

Strategija naj ima vse potrebne lastnosti, kakovostna pa naj bo tudi vizualna predstavitev 

ciljev. Ker je potrebno, da v podjetju poteka nenehen razvoj, naj se izvajajo menjave delovnih 

mest, razvijata naj se timsko delo in ustvarjalno razmišljanje, potekajo naj usklajevanja. 

Poslovne izkaze spremljajmo s kazalniki, opišimo smoter, prav tako nadzorujmo izvedbo 

načrtovanih korakov in strateških ukrepov, preventivne strateške ukrepe, ocenjujmo 

uspešnost, opredelimo odgovornosti in zadolţitve, sankcije in pohvale. Ugotavljamo, da je 

opisano zahtevnejšo sistematiko izvajanja strateških ukrepov ţe priporočljivo načrtovati v 

vseh večjih podjetjih z več kot dvajsetimi zaposlenimi. Priporočljivo je tudi uporabiti sodobne 

informacijske sisteme za izvajanje strateških ukrepov, saj z njimi izvedbo tudi stroškovno zelo 

izboljšamo. 

 4.3 Prispevek k znanosti in stroki  

Ključen prispevek k znanosti in stroki v nalogi je v predstavitvi pomena načrtovanja in 

izvajanja ter uravnavanja strateškega ukrepanja, če ţelimo, da so strategije učinkovite in da 

dosegamo boljšo bonitetno oceno poslovanja. Razviden je tudi pretekli razvoj strateškega 
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managementa, in sicer iz opisov literature o strategijah, ugotovljenih dejavnikih uspešnosti in 

kritičnih dejavnikov pri izvajanju strategij ter iz sistematike načrtovanja strategij in strateških 

ukrepov, potrebnih pogojih in moţnostih za uspešno izvedbo.  

Praktični prispevki naloge so v predstavljenih ključnih temeljnih smernicah uspešnih podjetij. 

Iz empirične analize nam statistično ni uspelo izrazito dokazati, da je izvajanje strateških 

ukrepov povezano z dejavnostjo ali velikostjo podjetja. Ugotovili smo, da je za uspešno 

usmerjanje podjetja ali organizacije v spremenljivem okolju ključen vršni manager, ki mora 

biti odličen strateg. Pomembno je izvajanje strateških ukrepov za razvoj v podjetju ali 

organizaciji kot izvajanje načrtovanih strateških ukrepov, predvsem za ciljno naravnanost 

zaposlenih. Pri tem je zelo pomembna podpora vodstvu. Zaradi vplivnih zunanjih dejavnikov 

sta ključna spremljanje poslovnega okolja in hitre prilagoditve na spremembe. Kritični 

zaviralni dejavniki, kot so pravno okolje, davčna politika, neproţnost javnih ustanov, pa tudi 

neproţno zaposlovanje, so za uspešno načrtovanje preveč obremenilni, zato je treba poiskati 

boljše rešitve. 

Ocenjujemo, da sta v negotovem obdobju, v katerem trenutno smo, najpomembnejša 

raziskovalno izhodišče za hitrejši prehod iz kriznega obdobja in podlaga za razvoj nadaljnjih 

strategij v managementu, tudi usmerjanje v večjo učinkovitost pri izvajanju strateških ukrepov 

in spremljanje izvedbe z  naprednimi informacijskimi sistemi. Te pa je seveda treba pri delu 

tudi uporabljati. 

Za praktično rabo je vsebina naloge zelo uporabna, ker nam odpre vrsto moţnosti 

razmišljanja, načrtovanj in predvidevanj. Iz celostne obdelave podatkov razberemo, da je 

treba za večjo uspešnost na drţavni ravni uvesti razvojni center z brezplačno ponudbo rešitev 

za podjetja, razviti boljše informacijske podporne sisteme, povezanost potreb in ponudbe, 

zanesljive nadzorne sisteme, neomejeno pomoč pri razvoju in izobraţevanju, uporabljati več 

znanj iz kadrovske politike, odpreti portal za razreševanje teţav, čim bolj slediti tujim 

modelom in razvoju, obračunavati delo sorazmerno z vloţenim trudom in rezultatom, 

spodbujati delovno zavzetost, ukiniti dejavnosti, ki se razvijajo le na podlagi resnega dela 

drugih. 

 4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Glede na pritiske konkurence in pospešen razvoj so nujne razvojne aktivnosti v managementu, 

kjer je tudi največja verjetnost kakovostne izvedbe ustreznih strategij; ţe zaradi večjih 

moţnosti celostne obravnave problematike je več moţnosti posvetov s stroko. Tudi dosegati 

cenovno konkurenčnost pri poslovanju in načrtovati je teţavno. 

Ker je problematika usklajenosti med vodenjem drţavnih, gospodarskih in socialnih interesov 

kar razseţna, odvisnosti in povezanosti za zadostno stabilen sistem pa precej, so potrebne 
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raziskave v najmanj vseh treh sektorjih. Treba bi bilo raziskati, do katere mere bi podani 

predlogi izboljšav s strani managerjev in vodij iz uspešnih podjetij prispevali k izboljšanju 

stanja poslovanja, ne nazadnje tudi, kje bi se lahko odrazili pozitivni učinki, tako finančno kot 

druţbeno koristni in tudi razvojno napredni.  

 

Glede na opise problematike o ovirah za uspešno izvajanje strateških ukrepov oziroma pri 

snovanju strategij za uspešno poslovanje so lahko področja za nadaljnje raziskave naslednja:  

 sodobni informacijski programi za načrtovanje strategij in izvedbo strateških ukrepov,  

 moţnosti vzpostavitve brezplačnega razvojnega centra za pridobitev informacij za 

izboljšanje poslovanja in potrebna usposabljanja,  

 pravni red in transparentnost,  

 izboljšana politika obdavčevanj,  

 ureditev stroškovne politike in obračunavanj stroškov (na primer ukinitev amortizacije in 

proţen obračun tega stroška),  

 javna uprava in tudi moţne izboljšave dela prek informacijskih sistemov,  

 proţna politika zaposlovanja,  

 vključevanje mladih v delovne procese,  

 ureditev plačilne politike,  

 ovrednotenje delovnih rezultatov in nagrajevanje,  

 moţnosti prilagodljivega zaposlovanja glede na ţelje delojemalcev,  

 videonadzori delovnih mest in prednosti,  

 moderni nadzorni sistemi,  

 moţnosti za pocenitev izvoza,  

 povečevanje razvojne zavzetosti zaposlenih,  

 pričakovanja znanosti in stroke pri medsebojnem sodelovanju,  

 izboljšani sistemi izobraţevanj glede na potrebe podjetij,  

 moţnosti natančnega načrtovanja marţ in podpisovanja dolgoročnejših pogodb s 

prilagojeno zakonodajo,  

 moţnosti brezplačnega varstva pri delu,  

 moţnosti uzakonitve predplačil za stroške vloţkov storitev,  

 moţnosti za birokracijske poenostavitve poslovnih procesov,  

 moţne stimulacije za uspešno poslovanje in podobno.  

Zaţeleno bi bilo, v primerjavi z bolj razvitimi drţavami (na primer Švica, ZDA), podrobno 

preučiti, na katerih področjih so ključne pasti ter kakšne so ţelje, moţnosti, pričakovanja, 

ovire in spodbude v vseh treh sektorjih glede prej navedenih področij. Določene raziskave bi 

lahko opravili tudi iz podatkov pristojnih organov in spleta (na primer predlagam.vladi.si). 

Prav tako bi bilo priporočljivo raziskati, kakšna so mnenja zaposlenih tudi glede proţnega 

zaposlovanja in moţnosti izvedbe. Lahko bi tudi preučevali, kako bi zmanjšali zahtevnost 

poslovanja; uvedli več avtomatiziranih izračunov in poročanj z informacijskimi pripomočki in 
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povezanimi sistemi; kako bi davčne obremenitve izvajali na način, da bi jih lahko pri 

poslovanju načrtovali vnaprej; kako bi izdelali plačni sistem in nadzor, da ne bi bilo 

nesorazmerij brez podlag in bi bil stimulativen za vse generacije (spodbuden iz zasnove); 

kako bi se s podjetji lahko bolj povezali, skupaj izvaţali, sodelovali kot partnerji; kako in v 

kolikšnih deleţih delovnega časa bi načrtno povečevali znanja vsem zaposlenim; kako bi 

povezali izobraţevalne ustanove s potrebami gospodarstva; ali bi v podjetjih izvajali 

specifična izobraţevanja za potrebe šolskih ustanov idr.; kako bi zagotovili, da bi bile delovne 

razmere ustreznejše, da bi se domačini radi zaposlovali; kakšne so zmoţnosti programskih 

sistemov, uzakonitve predplačil denimo do vrednosti surovin; da bi bila transparentnost 

zakonodaje nedvoumna in enostavnejša idr. 
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Priloga 1 

 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK O IZVAJANJU STRATEŠKIH UKREPOV V USPEŠNIH 

PODJETJIH [AK1]  

 

 

 IZVAJANJE STRATEŠKIH UKREPOV V USPEŠNIH PODJETJIH  

  

Kratko ime ankete: IZVAJANJE STRATEŠKIH UKREPOV 

  

Dolgo ime ankete: IZVAJANJE STRATEŠKIH UKREPOV V USPEŠNIH PODJETJIH  

Število vprašanj: 20  

  

Aktivna od: 5. 12. 2017 Aktivna do: 31. 1. 2018 

Avtorica: Irena Gašperlin  

Dne: 3. 12. 2017 Dne: 15. 2. 2018 

  

Izpolnjevanje vprašalnika poteka tako, da sledite navodilom in na vsaki rešeni strani 

nadaljujete s klikom na oznako »NASLEDNJA STRAN«. Če kakšnega vprašanja niste 

izpolnili, zaprite opozorilni kvadratek, ki se pojavi v zgornjem delu in nadaljujete pri 

neizpolnjenem delu. Glavni namen raziskave je z opravljenim anketiranjem poiskati pogoje, 

moţnosti in pripomočke za učinkovito izvedbo strateških ukrepov. 

Znanje se množi, če ga delimo. (Bhartrihari) 

 

Q1 – Po merilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je bilo podjetje v letu 2016: 

  malo podjetje (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ni presegalo 50, čisti 

prihodki od prodaje niso presegli 8.000.000 EUR, vrednost aktive ni presegla 4.000.000 

EUR).  

 srednje veliko podjetje (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ni presegalo 250, 

čisti prihodki od prodaje niso presegli 40.000.000 EUR, vrednost aktive ni presegla 

20.000.000 EUR).  

 veliko podjetje. 

 

Q2 – Podjetje je bilo v letu 2016: 

  storitveno. 
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 proizvodno.  

 storitveno in proizvodno.  

 

Q3 – V podjetju je bilo v letu 2016 zaposlenih:  

  do 5 oseb. 

 od 6 do 10 oseb.  

 od 11 do 50 oseb. 

 od 51 do 100 oseb. 

 od 101 do 250 oseb. 

 nad 251 oseb. 

 

Q21 – Označite spol:  
 

 ţenski.  

 moški. 

 

Q20 – Vrsta delovnega mesta (Ustrezno označite.):  
 

 glavni direktor oziroma predsednik uprave,  

 namestnik direktorja oz. predsednika uprave (pomočnik direktorja),  

 funkcijski direktor oziroma član uprave,  

 menedţer oz. vodja področja, 

 formalni direktor – samostojni podjetnik,  

 drugo:  

 

Q4 – Prosimo, označite, stopnjo rasti poslovne uspešnosti. (Vrednost 1 pomeni veliko 

slabša, 5 pa veliko boljša.)  

  1 Veliko 

slabša 

2 Slabša 3 Na 

enaki 

ravni 

4 Boljša 5 Veliko 

boljša 

V primerjavi s preteklimi petimi leti so 

prihodki      

V primerjavi s preteklimi petimi leti je 

trţni deleţ      

V primerjavi s preteklimi petimi leti je 

donosnost      

V primerjavi s preteklimi petimi leti je 

pozitiven odziv kupcev (zadovoljstvo z 

izdelki/storitvami) 
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Q5 – Kateri so glavni cilji, ki so vam bolj pomembni? (Vrednost 1 pomeni so popolnoma 

pomembni, 5 pa so najbolj pomembni.) 
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Dobro vodeni z integriranimi sistemi.      

Znani kot vodilni v inovativni industriji.      

Vodilni v trţnem deleţu.      

Vodilni v kakovosti.      

Sposobni graditi blagovno znamko.      

Orientirani na potrebe kupca.      

Cenovno ugoden ponudnik.      

Visoko kakovostna kultura v podjetju.      

Zelo hitri pri izrabi priloţnosti.      

Q8 – Prosimo, ocenite glede na pomen po hierarhiji ali izkušnjah, kolikšen pozitivni 

finančni učinek vam je v povprečju uspelo doseči z navedenimi strateškimi ukrepi v zadnjih 

dveh letih (2016, 2017). (Vrednost 1 pomeni brez učinka, 5 pa zelo visok učinek.) 

  1 Brez 

učinka 

2 Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo 

visok 

učinek 

Redno izvajamo ukrepe za boljše globalno 

poslovanje na podlagi spremljanja 

konkurentov. 
     

Poslovanje usmerjamo na področja, kjer 

so boljši ekonomski pogoji.      

Nedonosne dejavnosti predamo 

podizvajalcem.      

Pogosto preučimo več kriterijev za 

izvedbo zahtevnih odločitev.      
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Skrbimo za izpostavitev strateških ciljev v 

informacijskem sistemu.      

Glede na zahteve trga (transport, razvoj), 

priskrbimo potrebne in ugodne finančne 

vire. 
     

Q9 – Prosimo, ocenite glede na pomen po hierarhiji ali izkušnjah, kolikšen pozitivni 

finančni učinek vam je v povprečju uspelo doseči z navedenimi strateškimi ukrepi v zadnjih 

dveh letih (2016, 2017). (Vrednost 1 pomeni brez učinka, 5 pa zelo visok učinek.) 

  1 Brez 

učinka 

2 Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo 

visok 

učinek 

Pomembne aktivnosti izvajamo z 

naprednimi ukrepi, ker uporabimo 

izdelane managerske modele. 
     

Uporabimo načrtovane ukrepe za 

nepredvidene dogodke in upravljanje 

sprememb, da smo usklajeni in učinkoviti, 

ter potrebno tudi skomuniciramo. 

     

Pri izvajanju strateških ukrepov smo 

učinkoviti, ker upoštevamo analizo 

konkurence. 
     

Ker smo proţno organizirani, hitro 

organiziramo dejavnosti v podjetju, lahko 

hitro ukrepamo in izrabimo nove strateške 

priloţnosti. 

     

Pri izvedbi strateških ukrepov, 

redno vključujemo zahteve zunanjih 

deleţnikov (kupcev, dobaviteljev). 
     

Strateške ukrepe redno prilagajamo 

zakonodajnim spremembam.      

Q10 – Prosimo, ocenite glede na pomen po hierarhiji ali izkušnjah, kolikšen pozitivni 

finančni učinek vam je v povprečju uspelo doseči z navedenimi strateškimi ukrepi v zadnjih 

dveh letih (2016, 2017). (Vrednost 1 pomeni brez učinka, 5 pa zelo visok učinek.)
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  1 Brez 

učinka 

2 Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo 

visok 

učinek 

Pri strateških ukrepih redno upoštevamo 

tehnološke spremembe.      

Dobre rezultate doseţemo s tem, ker 

veliko oglašujemo in pogosto 

uporabljamo druţabna omreţja za 

izvajanje marketinga. 

     

Osredotočamo se na dobre odnose s 

prebivalci iz okolice.      

Pogosto izvajamo akcijske ponudbe.      

Pogosto organiziramo dogodke za 

deleţnike.      

Q11 – Prosimo, ocenite glede na pomen po hierarhiji ali izkušnjah, kolikšen pozitivni 

finančni učinek vam je v povprečju uspelo doseči z navedenimi strateškimi ukrepi v zadnjih 

dveh letih (2016, 2017). (Vrednost 1 pomeni brez učinka, 5 pa zelo visok učinek.) 

  1 Brez 

učinka 

2 Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo 

visok 

učinek 

Skrbimo za primerno delovno okolje, ki 

ga sproti prilagajamo potrebam.      

Skrbimo za izvedbo zastavljenih 

ciljev tako, da upoštevamo pričakovane 

rezultate, smiselnost in stroške. 
     

Pri izvedbi strateških ukrepov imajo 

prednost odločitve vršnih managerjev in 

uprave. 
     

Vodjem kreiramo in ohranjamo zavidljivo 

raven podpore s strani nadrejenih, 

odgovornosti so vsem razumljive. 
     

Vsakodnevno odločamo z vodji in smo 

dosledni pri zahtevah izpeljave nalog, za 

popravek načrtov sprejemamo tudi 

pripombe zaposlenih. 
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Spremljamo in nadziramo aktivnosti 

vodstva, tako da podrejene pooblaščamo, 

da nadzirajo, da je delo usklajeno s 

strateškimi cilji. 

     

Q12 – Prosimo, ocenite glede na pomen po hierarhiji ali izkušnjah, kolikšen pozitivni 

finančni učinek vam je v povprečju uspelo doseči z navedenimi strateškimi ukrepi v zadnjih 

dveh letih (2016, 2017). (Vrednost 1 pomeni brez učinka, 5 pa zelo visok učinek.) 

  1 Brez 

učinka 

2 Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo 

visok 

učinek 

Izvajamo usposabljanja in ciljno 

usmerjeno razvijamo managerske 

kompetence, s tem, da načrtujemo 

nasledstva z odkrivanjem vodij, ki so 

dobri pri izvedbi strateških ukrepov. 

     

Skomuniciramo moţna napredovanja, z 

dobro izvedenimi nalogami pa uskladimo 

spodbude, nagrade in priznanja. 
     

Vsem zaposlenim z delovnimi 

procesi zagotovimo, da se počutijo 

vključeni in motivirani, kreiramo nove 

vrednote in prepričanja ter proţno kulturo 

(dobre odnose, zaupljivost). 

     

Razvijamo notranjo ustvarjalnost in 

inovativnost.      

V odločanje pogosto vključujemo 

sindikalne zastopnike ali zaposlene.      

Organiziramo izlete in druţenja za 

zaposlene.      

 

Q13 – Ali ste bolj aktivni z ukrepi za večjo razvojno usmerjenost v podjetju ali delate bolj na 

ukrepih za prilagajanje vplivom iz zunanjega okolja? 

  

 Na razvojni usmerjenosti v podjetju (na primer izobraţevanja, povezovanja).  

 Na prilagajanju zunanjemu okolju (na primer inovativnost, kakovost, potrebe kupcev).  

 

Q14 – Razvrstite ukrepe, ki jih po vaši prioriteti obravnavanja, po opisanih področjih, v 

povprečju največ izvajate (med letoma 2016 in 2017), da izkazano finančno uspešnost 

najhitreje doseţete, ko obvladujete vplivne dejavnike iz zunanjega okolja. (Z desno tipko na 

miški kliknete in povlečete moţne odgovore v okvirčke ter spustite tipko miške.)
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Gospodarsko 

okolje – 

priloţnosti  

  

Pravno okolje    

Poslovno okolje –

hitre prilagoditve  

  

Dinamično in 

tehnološko okolje 

– prilagajanje 

razvoju  

  

Notranje okolje –

razvoj v podjetju  

  

Sledenje in 

prehitevanje 

konkurentov  

  

 

Q15 – Razvrstite ukrepe, ki jih po vaši prioriteti obravnavanja, torej po opisanih področjih, 

v povprečju največ izvajate (med letoma 2016 in 2017), da izkazano finančno uspešnost 

najhitreje doseţete, ko obvladujete vplivne dejavnike v podjetju. (Z desno tipko na miški 

kliknete in povlečete moţne odgovore v okvirčke ter spustite tipko miške.) 

Organizacijski 

sistemi  

  

Organiziranost 

vodstva  

  

Organizacijska 

kultura  

  

Ciljna usmerjenost    

Stalna 

izobraţevanja  

  

Nagrajevanje po 

uspehu  

  

Finančni viri    

Premišljeno in 

načrtovano 

zaposlovanje  
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Precejšen nadzor  

  

Q16 – V kolikem času v podjetju lahko izvedete strategijo strateškega 

preobrata (pomladitve, izničevanja konkurenčnih in finančnih slabosti)? Pojasnilo: kako 

hitro lahko načrtno izvedete sistematične postopke za uresničitev strateških ciljev, ki vodijo 

do rasti podjetja (izvedete uspešne ukrepe, z usmeritvami kaj delati danes, kaj v prihodnje), v 

primeru, ko se pojavijo znatne ovire? 

  Manj kot 1 leto.  

 Od 1 do 2 let.  

 Od 2 do 5 let.  

 Več kot 5 let.  

Q17 – Koliko ključnih strateških ukrepov v podjetju v povprečju ali na leto največ 

uporabljate? Pojasnilo: glavne usmeritve, s katerimi uspešno premagujete izzive: na primer 

uvedba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, upoštevanje ciljev, sledenje 

konkurenci, spremljanje finančnih postavk, nadzor, izbira dobrih kadrov, usmeritev v 

globalno delovanje, povezovanje z managerji. 

  V podjetju ne izvajamo strateških ukrepov.  

 Enega. 

 Dva do tri.  

 Štiri do pet.  

 Šest do sedem.  

 Osem in več.  

Q18 – Prosimo, ocenite po izkušnjah, kolikšen finančni učinek ste dosegli z načrtno izbiro 

strateških ukrepov, da ste povečevali razvojno usmerjenost zaposlenih? (Vrednost 1 pomeni 

brez učinka, 5 pa popolnoma se strinjam). 

Dobra 

komunikacija, 

hitra odzivnost in 

prilagodljivost  
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  1 Brez 

učinka 

2 

Majhen 

učinek 

3 Zmeren 

učinek 

4 Visok 

učinek 

5 Zelo visok 

učinek 

Načrtni strateški ukrepi – večja razvojna 

usmerjenost zaposlenih      

 

Q19 – Katere ključne, vplivne in donosne rešitve bi predlagali, da bi lahko laţje poslovali? 

(Na primer: fleksibilna politika zaposlovanja, več povezljivih IT-sistemov, zdruţevanje 

podobnih dejavnosti, brezplačna e-izobraţevanja za zaposlene, daljinski nadzor. Skratka ideje, 

ki Vam pridejo na misel, ko je teţko, pa menite, da bi tako bilo bolje.)
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REZULTATI ANALIZ, ZANIMIVE UGOTOVITVE [RA1]  

Preglednica 1a: Opisne statistike strateških ukrepov, zaradi zunanjega okolja, po 

ocenjenem finančnem učinku 

Strateški ukrepi – zunanje okolje Š
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Redno izvajamo ukrepe za boljše globalno 

poslovanje na podlagi spremljanja 

konkurentov. 364 3,19 3,00 3 ,925 29,0 1 5 

0
,7

6
 –
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za
n
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 Poslovanje usmerjamo na področja, kjer so 

boljši ekonomski pogoji. 364 3,41 3,00 4 ,866 25,4 1 5 

Nedonosne dejavnosti predamo 

podizvajalcem. 364 2,78 3,00 3 1,110 39,9 1 5 

Pogosto preučimo več kriterijev za 

izvedbo zahtevnih odločitev. 364 3,87 4,00 4 ,736 19,0 1 5 

Skrbimo za izpostavitev strateških ciljev v 

informacijskem sistemu. 364 3,52 4,00 4 ,873 24,8 1 5 

Glede na zahteve trga (transport, razvoj) 

priskrbimo potrebne in ugodne finančne 

vire. 364 3,37 3,00 3 1,042 30,9 1 5 

Pomembne aktivnosti izvajamo z 

naprednimi ukrepi, ker uporabimo izdelane 

managerske modele. 364 2,89 3,00 3 ,887 30,7 1 5 

0
,7

5
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Uporabimo načrtovane ukrepe za 

nepredvidene dogodke in upravljanje 

sprememb, da smo usklajeni in učinkoviti 

ter potrebno tudi skomuniciramo. 364 3,43 3,00 3 ,848 24,7 1 5 

Pri izvajanju strateških ukrepov smo 

učinkoviti, ker upoštevamo analizo 

konkurence. 364 3,27 3,00 3 ,932 28,5 1 5 

Ker smo proţno organizirani, hitro 

koordiniramo dejavnosti v podjetju, lahko 

hitro ukrepamo in izrabimo nove strateške 

priloţnosti. 364 4,04 4,00 4 ,871 21,6 1 5 

Pri izvedbi strateških ukrepov 

redno vključujemo zahteve zunanjih 

deleţnikov (kupcev, dobaviteljev). 364 3,89 4,00 4 ,896 23,0 1 5 

Strateške ukrepe redno prilagajamo 

zakonodajnim spremembam. 364 3,52 4,00 4 1,030 29,3 1 5 
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Preglednica 1a: Opisne statistike strateških ukrepov, zaradi zunanjega okolja, po 

ocenjenem finančnem učinku 

Strateški ukrepi – zunanje okolje Š
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Pri strateških ukrepih redno upoštevamo 

tehnološke spremembe. 364 3,85 4,00 4 ,859 22,3 1 5 
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Dobre rezultate doseţemo s tem, ker veliko 

oglašujemo in pogosto uporabljamo 

druţabna omreţja za izvajanje marketinga. 364 2,56 3,00 3 1,103 43,1 1 5 

Osredotočamo se na dobre odnose z 

okoliškimi prebivalci. 364 2,95 3,00 3 1,181 40,0 1 5 

Pogosto izvajamo akcijske ponudbe. 364 2,28 2,00 1 1,101 48,3 1 5 

Pogosto organiziramo dogodke za 

deleţnike. 364 2,63 3,00 2 1,105 42,0 1 5 
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Preglednica 2a: Opisne statistike strateških ukrepov, zaradi notranjega okolja, po 

ocenjenem finančnem učinku 

Strateški ukrepi – notranje okolje Š
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Skrbimo za primerno delovno okolje, ki ga 

sproti prilagajamo potrebam. 364 3,91 4,00 4 ,780 19,9 1 5 
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Skrbimo za izvedbo zastavljenih 

ciljev tako, da upoštevamo pričakovane 

rezultate, smiselnost in stroške. 364 3,97 4,00 4 ,767 19,3 1 5 

Pri izvedbi strateških ukrepov imajo 

prednost odločitve vršnih managerjev in 

uprave. 364 3,56 4,00 4 ,839 23,6 1 5 

Vodjem kreiramo in ohranjamo zavidljivo 

raven podpore s strani nadrejenih, 

odgovornosti so vsem razumljive. 364 3,80 4,00 4 ,757 19,9 1 5 

Vsakodnevno odločamo z vodji in smo 

dosledni pri zahtevah za izvedbo nalog, za 

korekcijo načrtov sprejemamo tudi 

pripombe zaposlenih. 364 3,80 4,00 4 ,856 22,5 1 5 

Spremljamo in nadziramo aktivnosti 

vodstva, tako da podrejene pooblaščamo, 

da nadzirajo, da je delo usklajeno s 

strateškimi cilji. 364 3,57 4,00 4 ,967 27,1 1 5 

Izvajamo usposabljanja in ciljno usmerjeno 

razvijamo managerske kompetence, s tem 

da načrtujemo nasledstva z odkrivanjem 

vodij, ki so dobri pri izvedbi strateških 

ukrepov. 364 3,47 4,00 4 ,957 27,6 1 5 
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Skomuniciramo moţna napredovanja, z 

dobro izvedenimi nalogami pa uskladimo 

spodbude, nagrade in priznanja. 
364 3,46 4,00 4 ,934 27,0 1 5 

Vsem zaposlenim z delovnimi 

procesi zagotovimo, da se počutijo 

vključeni in motivirani, kreiramo nove 

vrednote in prepričanja ter proţno kulturo 

(dobre odnose, zaupljivost). 364 3,84 4,00 4 ,885 23,0 1 5 

Razvijamo notranjo ustvarjalnost in 

inovativnost. 364 3,83 4,00 4 ,908 23,7 1 5 

V odločanje pogosto vključujemo 

sindikalne zastopnike ali zaposlene. 364 3,09 3,00 4 1,139 36,9 1 5 

Organiziramo izlete in druţenja za 

zaposlene. 364 3,46 4,00 4 1,133 32,7 1 5 

 

 


