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POVZETEK 

Vsako podjetje v času svojega obstoja občuti večje ali manjše krize, ki so lahko posledica 

zunanjih ali notranjih vzrokov. Kadar management sam išče vzroke za krizo v podjetju, skoraj 

vedno daje preveliko težo zunanjim in premajhno notranjim vzrokom, kar je popolnoma 

razumljivo, saj so ti neposredna kritika managementu. Kako in kam se bodo zametki krize 

razvili, je skoraj v celoti odvisno od hitrosti in ustreznosti ukrepov managementa, od njegove 

zrelosti in ustrezne presoje možnosti. To področje je pri nas še razmeroma slabo raziskano, 

zato je namen magistrske naloge z raziskavo medijsko dokaj odmevnega primera stečaja 

zadruge prispevati k boljšemu razumevanju vzrokov za nastanek in razvoj krize. V magistrski 

nalogi je predstavljeno, kako različne skupine deležnikov prepoznavajo vzroke in znake krize, 

kako razumejo svoje vloge, kakšen je njihov pogled na načrtovani stečaj in kako to vpliva na 

sprejemanje njihovih odločitev in obnašanje. Zadruga je svoj obstoj zaključila v stečaju, 

čeprav so se skorajda vsi ključni deležniki zavedali krize in resnosti razmer.  

Ključne besede: kriza v podjetju, vzroki in znaki krize, načrtovani/programirani stečaj, 

reševanje krize, postopki zaradi insolventnosti. 

SUMMARY 

During its existence, every company experiences major or minor crises that may be due to 

external or internal causes. Whenever the management looks for the cause of the crisis within 

the company, it almost always focuses too strongly on the external causes, and insufficiently 

on the internal ones, which is completely understandable as the latter are a direct criticism of 

the management. How and where the seeds of a crisis will develop almost entirely depends on 

how quick and appropriate the measures taken by the management are; on its maturity and on 

its appropriate assessment of options. This area is still relatively poorly researched in our 

country; hence, the purpose of the master's thesis is to contribute to a better understanding of 

the causes for the emergence and development of a crisis by examining the case of the 

bankruptcy of a cooperative, which received great media coverage. The master's thesis 

presents how different stakeholder groups recognize the causes and signs of a crisis, how they 

understand their roles, their opinions on planned bankruptcy, and how it affects their decision-

making and behavior. The cooperative ended up declaring bankruptcy, even though almost all 

key stakeholders were aware of the crisis and the severity of the situation.  

Keywords: company crisis, causes and signs of a crisis, planned bankruptcy, crisis 

management, insolvency proceedings. 
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1 UVOD 

V tržnem gospodarstvu so krize podjetij normalen pojav, podobno kot bolezen pri človeku. V 

nekaterih krizah je vzroke mogoče uspešno odpraviti, zajeziti njihovo nadaljevanje in podjetje 

rešiti pred propadom. Nastanka in razvoja nekaterih kriz pa ni mogoče preprečiti in je prisilna 

poravnava ali celo stečaj podjetja neizogiben. 

Kako preprečiti stečaj oziroma se nanj ustrezno pripraviti, da se omilijo posledice in hkrati 

ohrani vsaj del vrednosti podjetja, je temeljno vprašanje ekonomske in pravne stroke. To 

področje je izziv tako za znanost, prakso kot tudi politiko. V preteklosti se s temi vprašanji 

znanost, predvsem pravna, in praksa nista veliko ukvarjali. Ker gre za večplastno in 

interdisciplinarno problematiko, je treba strniti znanja in prizadevanje strokovnjakov različnih 

strok v skupna prizadevanja, da se ugotovijo razsežnosti odprtih vprašanj in opredelijo glavna 

področja delovanja posameznih strok (Vodovnik 2008, 23). 

V letu 2013 se je v Sloveniji močno povečalo število začetih insolvenčnih postopkov. Splošno 

mnenje je, da je to posledica gospodarske krize, vendar pa obstaja velika verjetnost, da je 

glavni razlog sprememba insolvenčne zakonodaje v začetku leta 2013, ki predvideva strožja 

pravila za definicijo insolventnosti (Coface 2015). 

Najpogostejša posledica insolventnosti družbe je stečajni postopek. V procesu stečaja sodišče 

določi stečajnega upravitelja, lastniki se dokončno razlastijo, premoženje družbe se proda na 

trgu, upniki so, ob upoštevanju načela enakega obravnavanja upnikov, poplačani iz stečajne 

mase, družba pa ob koncu stečajnega postopka preneha z izbrisom iz sodnega registra. 

Poslovodstvo ali predstavniki lastnikov so v primeru insolventnosti družbe, in ko te ni 

mogoče odpraviti na drugačen način, dolžni predlagati začetek stečajnega postopka. Za 

nepravočasen odgovor na insolventnost družbe poslovodstvo nosi tudi odškodninsko 

odgovornost. 

S stečaji je redno povezan tudi sum gospodarskega ali premoženjskega kriminala, na kar 

nakazujejo čedalje pogostejši pozivi javnosti k razjasnitvi ozadja ter odkrivanju in kaznovanju 

krivcev. Posebno področje predstavljajo načrtovani oziroma planirani stečaji, ki so pri nas 

zakonsko urejeni od leta 2013, ter lažni stečaji, ki spadajo med kriminalna dejanja. Razlogi in 

načini izvedbe so različni. Področje je dinamično in izredno kompleksno. Pojavljajo se vedno 

nove možnosti zlorab. V razmerah, ko stečaj v vseh dejavnostih postaja skoraj pričakovan 

pojav, nevarnost njegove zlorabe ni nič manjša, nasprotno, veliko število postopkov ob manjši 

pozornosti lahko daje še več priložnosti za goljufive stečaje ali drugačna goljufiva prenehanja 

gospodarskih subjektov (Jenul 2014). Takšna dejanja sicer bremenijo kazenske in 

odškodninske odgovornosti, a so v praksi izredno težko dokazljiva.  
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Ko se srečamo s stečajem nekega podjetja in začnemo zavestno spremljati dogajanje v 

gospodarstvu, ugotovimo, da so postopki zaradi insolventnosti zelo pogost pojav. Še bolj skrb 

vzbujajoče so trditve nekaterih tujih avtorjev, ki zatrjujejo, da glavna težava ni veliko število 

stečajnih postopkov, temveč število podjetij, proti katerim bi bilo treba uvesti ustrezne 

postopke zaradi insolventnosti, do česar ne pride iz takšnih ali drugačnih razlogov (Nedlog 

2015). 

Eden izmed glavnih namenov in učinkov stečajnega postopka je odpraviti in preprečiti 

nadaljnjo škodo, ki jo takšno podjetje s svojim nerentabilnim in pogosto neracionalnim 

delovanjem povzroča svojim upnikom, običajno pa tudi širši skupnosti. 

Pri nas se vse prepogosto spregleda dejstvo, da so v tržnem gospodarstvu stečajni postopki 

popolnoma normalen pojav, ki poskrbi za vzdržno delovanje trga. Pogoj za uvedbo stečajnega 

postopka ali postopka prisilne poravnave je vselej obstoj insolventnosti. Insolventnost lahko 

zelo poenostavljeno razložimo kot položaj, v katerem pravni subjekt ni sposoben izpolnjevati 

svojih obveznosti do upnikov po dinamiki zapadlosti. V smernicah Evropske komisije za 

reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij je zapisano, da produktivnost v uspešnih 

sektorjih gospodarstva ne raste zaradi povečanja produktivnosti vseh podjetij, ki so prisotna 

na trgu, temveč predvsem zaradi tega, ker učinkovitejša in tehnološko naprednejša podjetja 

rastejo na račun tistih, ki so manj učinkovita in imajo zastarele proizvode. Izstop manj 

učinkovitih podjetij s trga omogoča rast učinkovitejših konkurentov, sredstva pa se vrnejo na 

trg, kjer jih je mogoče produktivneje uporabiti (Evropska komisija 2014). 

Osnovni namen gospodarskih družb je služiti ciljem njihovih lastnikov, ki so zagotovili 

osnovni kapital. Kot je navedeno v 28. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 

besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – 

odl. US, v nadaljevanju ZFPPIPP), mora poslovodstvo pri vodenju poslov družbe ravnati s 

profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si pri tem prizadevati, da je družba 

vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna. Plačilna nesposobnost, kapitalska 

neustreznost in prezadolženost so znaki, da se s podjetjem nekaj dogaja, zato se morajo 

sprožiti postopki, kot so finančna reorganizacija, prisilna poravnava ali stečaj (Jovanovič 

b. l.). 14. člen ZFPPIPP določa, da je insolventnost položaj, ki nastane, ko dolžnik v daljšem 

obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, ali 

postane dolgoročno plačilno nesposoben. 

Začetka postopka stečaja nad pravno osebo ni več mogoče ustaviti in se vedno zaključi z 

izbrisom pravne osebe iz sodnega registra. Ravno tako ni več mogoče začeti postopka prisilne 

poravnave, ko se začne postopek stečaja. S trenutkom, ko je objavljen oklic o začetku 
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stečajnega postopka, se interes lastnikov oziroma delničarjev v celoti podredi interesu 

upnikov po poplačilu njihovih terjatev v čim večjem deležu. 

V večini primerov stečajnih postopkov upniki ostanejo nepoplačani ali pa so poplačani v 

zanemarljivem deležu, saj stečajna masa komajda zadošča za poplačilo stroškov stečajnega 

postopka. 

Stečaj ni nekaj, kar nastopi v trenutku. Znaki oziroma simptomi težav nastopijo pred časom, 

včasih nekaj let pred izbruhom resnične krize, ki se ob neukrepanju ali zatiskanju oči poglobi 

do neobvladljivih razsežnosti. V takih primerih se zastavlja vprašanje, kako da se ni ukrepalo 

prej. Zanima nas, kaj so bili razlogi za nastanek krize. Vendarle pa so krize del življenja in 

kadar koli lahko pričakujemo pojav manjših ali večjih kriz. Veliko bolj pomemben je odziv na 

krizo. Dubrovski (2004, 18) opredeli krizo kot kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično 

stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kot tudi notranjih vzrokov. Krize s seboj 

prinašajo izredne razmere, poslovne odločitve pa lahko ključno vplivajo na nadaljnji obstoj in 

razvoj podjetja. Vsekakor bi moralo vodstvo upoštevati etična načela poslovanja ter odločitve 

sprejemati z vso skrbnostjo in profesionalnostjo.  

Kriza pogosto izvira iz nesposobnosti vodstva organizacije, da prepozna njene prednosti in 

slabosti (Novak 2000, 48). Za večino kriz se krivci skrivajo v notranjih vzrokih. To področje 

je v slovenskem prostoru še relativno slabo raziskano, zato želimo prispevati k boljšemu 

razumevanju vzrokov za nastanek krize in ugotoviti, kako jih zaznavajo različne skupine 

deležnikov in kako to vpliva na sprejemanje njihovih odločitev in obnašanje. 

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je pridobiti poglobljen vpogled v razumevanje procesa, ki vodi k 

načrtnemu stečaju podjetja, s proučevanjem različnih stališč deležnikov in njihovih pogledov 

na vzroke za stečaj. Namen je tudi predstaviti kazalnike oziroma znake, ki kažejo na to, da v 

podjetju nekaj ni v redu. Zanima nas, kako jih zaznavajo oziroma ne zaznavajo ključni 

deležniki in zakaj po njihovem mnenju ne pride do ustreznega ukrepanja.  

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so: 

 predstaviti vzroke za nastanek krize v podjetju in znake, ki kažejo na nastop krize; 

 predstaviti možne ukrepe podjetja v primeru nastopa insolventnosti. 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so: 

 opisati in predstaviti razumevanje procesa, ki vodi k stečaju podjetja, ki ga predlagajo 

deležniki; 

 opisati in predstaviti pogled deležnikov na vzroke za uvedbo stečaja; 

 predstaviti, kako deležniki razumejo svojo vlogo ob nastopu krize; 
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 predstaviti vzroke, ki po mnenju deležnikov preprečujejo sprejemanje ustreznih ukrepov 

za zajezitev krize. 

V magistrski nalogi bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako različni deležniki razumejo svojo vlogo ob nastanku krize v podjetju in v postopku 

stečaja podjetja? 

 Kako različni deležniki prepoznavajo vzroke in znake krize? 

 Kako različni deležniki razumejo prednosti in slabosti načrtovanega stečaja podjetja? 

 Kaj različni deležniki prepoznajo kot vzrok za neukrepanje oziroma neustrezno ukrepanje 

v primeru krize? 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga bo zasnovana na logičnem sosledju poglavij, kjer bo predhodno poglavje 

predstavljalo vsebinsko zasnovo naslednjemu. Teoretična spoznanja s področja managementa, 

poslovnih financ, računovodskih standardov ter zakonov in predpisov, ki urejajo poslovanje 

gospodarskih družb ter postopke v primeru prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije, 

bomo uporabili ob analizi praktičnega primera. Na praktičnem primeru bomo skušali pridobiti 

podroben vpogled v razumevanje stečajnega primera vpletenih.  

Pri izbiri teoretičnih virov se bomo naslonili na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev. 

Uporabili bomo razne članke in prispevke, ki se nanašajo na obravnavano temo, javno 

dostopne podatke in interne vire podjetja. 

Empirični del bo predstavljal singularno študijo primera, dognanja pa bomo predstavili z 

deskriptivno oziroma opisno metodo, ki bo vključevala opis spoznanj na proučevanem 

primeru in primerjavo s teoretičnimi dognanji.  

Kot metode zbiranja podatkov bomo uporabili polstrukturirani intervju, ki ga bomo opravili z 

različnimi deležniki obravnavanega podjetja. Intervju bo sestavljen iz 4–6 odprtih vprašanj, s 

katerimi bomo skušali pridobiti čim bolj poglobljeno razumevanje pomena, ki ga 

intervjuvanci pripisujejo obravnavanemu primeru, ter njihovega pogleda na primer. Vzorec 

intervjuvancev bo namenski. Iz posamezne skupine ključnih deležnikov, kot so lastniki, 

management in zaposleni, bomo izbrali po tri osebe, za katere bomo menili, da bi lahko 

podale največ relevantnih informacij. Z uporabo polstrukturiranega intervjuja kot metode 

zbiranja podatkov in vključitvijo več skupin deležnikov bomo izvedli triangulacijo po 

skupinah. 

Nadalje bomo v raziskavo vključili tudi metodo analize dokumentov ter dostopne javne in 

interne dokumentacije obravnavanega podjetja. Kot tretjo raziskovalno metodo bomo 

uporabili metodo kritičnega dogodka, s katero nam bodo deležniki opisali proces nastanka 
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krize in uvedbe načrtovanega stečaja. Z uporabo vseh omenjenih metod in primerjavo 

dobljenih podatkov bomo zagotovili triangulacijo po metodah. Pridobljene podatke bomo 

analizirali z uporabo metode analize vsebine. 

Zanesljivost študije primera bomo skušali povečati z natančnim in izčrpnim opisom 

postopkov zbiranja podatkov ter dokumentiranjem vsake pridobljene informacije. 

Magistrsko nalogo bomo razdelili na uvodni del, tri poglavja vsebinskega dela, od katerih 

bosta prvi dve poglavji zajemali teoretični del, tretji pa praktični primer, ter zaključni oziroma 

sklepni del. 

V uvodnem delu bomo opredelili namen, uporabljene metode dela in cilj magistrske naloge. 

Naslednji dve poglavji bosta predstavljali teoretična izhodišča. Tako bomo v drugem poglavju 

predstavili krizo v podjetju, vzroke za njen nastanek in ukrepe za odpravo oziroma reševanje. 

V tretjem poglavju bomo predstavili postopke zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.  

Predzadnje poglavje bo namenjeno praktičnemu delu in ugotovitvam. V tem delu bomo 

podrobneje predstavili namen in cilje magistrske naloge, metodologijo zbiranja podatkov in 

opredelitev populacije. Tu bosta podana natančen opis uporabljenih postopkov ter analiza 

dobljenih odgovorov in dokumentacije. V zadnjem delu tega poglavja bomo predstavili 

rezultate raziskave in podali povzetek raziskave. 

V zaključnem – sklepnem delu bomo na osnovi teoretičnih spoznanj in lastnih dognanj podali 

svoje ugotovitve in razmišljanja. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Strokovne literature in zakonskih podlag, ki definirajo obravnavano področje, je veliko. 

Omejitve vidimo predvsem v pomanjkanju informacij in omejitvah v dostopnosti internih 

virov podjetja. Metodološko predstavlja omejitev izbrana metodologija raziskovanja, zaradi 

česar ne bo mogoče posploševanje pridobljenih spoznanj raziskave. 
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2 KRIZA V PODJETJU 

Kriza v podjetju je najpogosteje dolgoročna rezultanta napačnih poslovnih odločitev in 

škodljivih vplivov dejavnikov okolja, ki postopoma zastrupljajo poslovni sistem, rušijo 

poslovni smoter in cilje podjetja ter povzročajo njegovo notranjo entropijo (Končina in Mirtič 

1999, 21). 

Kriza pogosto izvira iz nesposobnosti vodstva organizacije, da prepozna njene prednosti in 

slabosti (Novak 2000, 48). Krivci za večino kriz se skrivajo v notranjih vzrokih, ni pa vedno 

tako. Včasih so za pojav krize krivi tudi zunanji vzroki, na katere podjetje običajno nima 

vpliva. V vsakem primeru sta ključnega pomena pravočasno zaznavanje težav ter hiter in 

ustrezen odziv nanje. 

Vodstvo podjetja običajno najprej zazna in prepozna poslovne težave in morebitno postopno 

preraščanje v krizo podjetja. Največkrat volja po spremembi, po poslovnem obratu obstaja, 

vendar vodstvo nima dovolj poslovnih znanj in izkušenj za izvedbo. Zrel in odgovoren odziv 

vodstva bi bila v takšnem primeru realna ocena nepravilnih poslovnih odločitev in pravočasno 

iskanje pomoči od zunaj, s katero bi lahko ravnalo drugače oziroma bolje kot samo. Klic na 

pomoč, ko poslovodstvo zazna prve znake krize v podjetju, je izraz strokovne, poslovne in 

osebnostne zrelosti članov poslovodstva (Končina in Mirtič 1999, 20–23). 

Vodstvo, ki se zaradi lastnih interesov, psiholoških zavor in naraščajočega strahu odloči za 

negiranje in prikrivanje težav, bo podjetje skoraj zagotovo slej ko prej pripeljalo do stečaja ali 

prisilne likvidacije (Končina in Mirtič 1999). 

2.1 Definicija krize 

Najbolj splošno gledano je kriza tista točka ločnica, ko mora sistem spremeniti smer razvoja, 

bodisi zaradi sprememb, ki so nastale v njem, bodisi zaradi sprememb v zunanjem okolju 

(Bergant 2000, 2). Sistem, ki te točke ne zazna, je v nevarnosti zastoja ali celo propada. 

Če povzamemo po Business Dictionary (2018), je kriza kritični dogodek ali točka odločitve, 

ki se, če se ne ravna ustrezno in pravočasno (ali če se sploh ne ravna), lahko spremeni v 

katastrofo. Kriza ogroža sposobnost podjetja za učinkovito poslovanje in predstavlja 

dolgoročno oviro za rast poslovanja ali grožnjo za propad podjetja, če se z njo ne ravna 

učinkovito in z upoštevanjem vseh vpletenih. 

Če povzamemo Dubrovskega (2004, 18), je kriza kratkotrajno neugodno, nezaželeno in 

kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov, in 

neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Kriza s seboj prinaša izredne razmere 

in od vodstva zahteva hitre in pravilne poslovne odločitve. Popravnih izpitov ni ali pa so zelo 

boleči. 
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Klasični načini vodenja podjetja v kriznih razmerah ne prinašajo pričakovanih učinkov. 

Spremenjene razmere zahtevajo drugačne pristope z uporabo drugačnih metod in tehnik. 

Vodenje v krizi je bolj kratkoročno naravnano. Prednostno je treba zagotoviti obstoj podjetja, 

večji poudarek dobijo operativne naloge, ki pa morajo biti še vedno v skladu s strategijo 

podjetja (Dubrovski 2004, 19). 

Ne nazadnje lahko v krizi, čeprav gre za nezaželeno stanje, ki lahko pripelje tudi do propada 

podjetja, najdemo določene prednosti in kaj pozitivnega, še posebno, kadar se kriza ugodno 

reši. Po Dubrovskem (2004, 20) povzemamo nekaj dobrih plati, ki jih prinese kriza: 

 pojav novih junakov in kalitev novih, največkrat mladih managerjev, 

 spreminjanje je pospešeno, 

 urejanje številnih, prej zanemarjenih zadev, 

 ljudi je veliko lažje spreminjati in odpraviti neproduktivne zaposlene, 

 očiščenje poslovodstva, 

 spreminjanje strategij, 

 povečanje budnosti in prilagodljivosti, 

 nastanek novih konkurenčnih prednosti. 

Kriza odpira nove možnosti, do katerih v običajnih razmerah ne bi prišlo, ter omogoča 

pridobivanje novih znanj in spoznanj, ki jih sicer ne bi bilo mogoče pridobiti (Dubrovski 

2004, 20). 

Veliko manj dobrih plati krize je v primeru, ko krizi sledi propad podjetja. V takšnih primerih 

lahko kot prednosti navedemo predvsem (Dubrovski 2004, 22): 

 zaključek morebitne dolgotrajne agonije podjetja, ki vase potegne še svoje deležnike in 

nikomur ne koristi, 

 hitrejše poplačilo upnikov in zaustavitev nadaljnjega izgubljanja vrednosti, 

 uresničevanje pravic zaposlenih, ki so v primeru stečaja upravičeni do nadomestila, 

 ureditev določenih razmerij, ki jih prej ni bilo mogoče razrešiti, 

 prevzem osnovnih materialnih in nematerialnih sredstev, ki lahko koristijo drugim 

oziroma širši družbi, 

 razjasnitev nejasnih in/ali prikritih preteklih dogodkov ter uveljavljanje odgovornosti. 

Krize so in vedno bodo del življenja, tako v osebnem kot tudi v poslovnem svetu. Pomembno 

je predvsem, da čim prej spoznamo in priznamo resnost situacije, ukrepamo takoj, realno 

ocenimo zmožnosti in po potrebi poiščemo zunanjo pomoč.  

2.2 Vzroki za nastanek krize in njeno reševanje 

Razčlenitev in primerjava posameznih vzrokov kriz podjetij potrjujeta ugotovitev, da je 

neustrezno vodenje osnovni vzrok kriz v podjetjih, pri čemer imajo lahko tudi dejavniki 
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zunanjega okolja v določenih primerih ali obdobjih prevladujočo vlogo (Končina in Mirtič 

1999, 45–46). 

Vzroki za krizo so tisti dejanski krivci oziroma povzročitelji krize, ki jih moramo analizirati in 

odpraviti, ko se odločimo za reševanje podjetja. Management pogosto stori napako, ko se 

osredotoča na simptome in ne na vzroke, kar lahko kratkoročno celo izboljša trenutno 

situacijo, vendar se s tem običajno le odloži propad podjetja, saj pravi vzroki niso bili 

identificirani in rešeni (Dubrovski 2004, 33–40).   

Pri identifikaciji vzrokov za nastanek krize si lahko pomagamo z uporabo analize »ribja kost« 

(Dubrovski 2004, 40). 
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Slika 1: Analiza ribja kost 

Vir: Dubrovski 2004, 40. 
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Če povzamemo navedbe Dubrovskega (2004, 39), je težava pogosto tudi v tem, da so lahko 

simptomi, vzroki, povodi in učinki istovetni. Odhod ključnih kadrov, plačilne zamude, 

nezadovoljstvo zaposlenih in drugo so lahko bodisi simptom, vzrok, povod za krizo ali 

učinek, ki ga je kriza prinesla.  

Raziskovanje vzrokov kriz je lahko (Dubrovski 2004, 39): 

 kvantitativno, 

 kvalitativno. 

Pri kvantitativnem proučevanju gre za povezave učinkov z vzroki, ki jih je mogoče količinsko 

izraziti, kot so na primer tržni delež, benchmarking, finančne primerjave itd.. Kvalitativno 

raziskovanje pa se osredotoča na t. i. mehke elemente poslovanja, ki strokovnjakom pogosto 

omogočijo veliko boljši vpogled v situacijo kot le statistične in količinske primerjave. Čeprav 

kvalitativno raziskovanje ponuja podrobnejšo sliko, je za dosego najboljšega skupnega 

rezultata izsledke priporočljivo podkrepiti še s kvantitativnimi analizami (Dubrovski 2004, 

39–40). 

Vzroki za nastanek krize so lahko (Dubrovski 2004, 34): 

 zunanji, 

 notranji. 

Zunanji vzroki nastajajo v okolju, izven podjetja. Podjetja običajno na nastanek zunanjih 

vzrokov nimajo vpliva ali pa le zanemarljivo majhnega (Dubrovski 2004, 34).  

2.3 Zunanji vzroki krize 

Zunanji vzroki krize so nenavadni in nepričakovani dogodki, ki vplivajo na sicer zdravo 

zasnovano družbo in nanje družba praviloma nima vpliva, ter izvenpodjetniške okoliščine, ki 

so predvsem v sferi politike (Vodovnik 2008, 25–26). 

Vzroki, ki jih sproža zunanje okolje, kot so splošna gospodarska situacija, tržni in politični 

dejavniki, lahko v določenih obdobjih prevladujejo in lahko v trenutku postanejo bistveni 

vzrok za nastalo krizo v podjetju (Končina in Mirtič 1999). Vendarle pa so to izredne 

razmere, s katerimi se podjetja ne soočajo zelo pogosto.  

Zunanji vzroki so določene spremembe v okolju podjetja, ki jih podjetje ni zaznalo 

pravočasno in se nanje ni pripravilo. Ista sprememba v okolju ima lahko za eno podjetje 

neugoden in zaviralen, za drugega pa ugoden in pospeševalen vpliv (Dubrovski 2004, 34–36). 

Vsako podjetje je s svojimi zaposlenimi, proizvodi ali storitvami, procesi, zgodovino in 

kulturo unikatno, posebno in kot takšnega ga je treba proučevati. 
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Med zunanje vzroke krize štejemo (Dubrovski 2004, 34–36; Končina in Mirtič 1999, 37–45; 

Vodovnik 2008, 23–30): 

 naravne in druge katastrofe, ki uničijo premoženje podjetja, 

 dogodke, ki obremenjujejo družbo z odškodninskimi zahtevki tretjih, 

 dolgotrajne stavke, bolezni, 

 zakonske posege, ki prepovedujejo poslovanje: Pri teh vzrokih je običajno ogroženo 

premoženje podjetja in je sanacija mogoča, če je mogoče nadomestiti izgubljeno 

premoženje družbe. V primerih, ko ni prizadeta nematerialna vrednost podjetja, kot so 

dobro ime, znanje, trg in podobno, je sanacija z dokapitalizacijo in sklepanjem prisilnih 

poravnav lahko dokaj uspešna, 

 zakonske spremembe na področju gospodarjenja, socialne varnosti in ekologije, ki 

bistveno posegajo v poslovanje družbe: V tem primeru gre za izvenpodjetniške okoliščine, 

ki jih določata trenutna politična situacija in dolgoročno delovanje omenjenih okoliščin, ki 

so za podjetje lahko eksistenčnega pomena. Kot primer lahko omenimo razpad 

jugoslovanskega trga in politične spremembe leta 1991 v Republiki Sloveniji, 

 spremembe potrošniških navad, 

 novosti na trgu, ki jih ponuja konkurenca, 

 spremembe pri zagotavljanju surovin, 

 splošno obnašanje konkurence. 

Zgornji sklop vzrokov predstavlja ovire nastopa na trgu, ker se družba ni pripravljena 

prilagoditi. Tu gre za preplet zunanjih in notranjih vzrokov. Pri tovrstnih krizah je sanacija 

družbe lahko hitra in uspešna ob zamenjavi vodstva podjetja. Kot nekako prepletena vzroka 

za krizo podjetja lahko omenimo še lotevanje velikih projektov in poslovanje nad zmožnostmi 

podjetja, kar zaradi premajhnih razpoložljivih sredstev za njihovo izvedbo podjetje 

nemalokrat pripelje do krize, ki se konča s stečajem (Dubrovski 2004; Končina in Mirtič 

1999; Vodovnik 2008). 

2.4 Notranji vzroki krize 

Kadar vodstvo samo analizira vzroke, skoraj brez izjeme precenjuje zunanje vzroke, 

podcenjuje pa notranje, kar je razumljivo, saj so neposredna kritika vodstvu (Dubrovski 2004, 

37). V primeru analize vzrokov je zato izredno pomemben objektiven in nepristranski pregled 

vzrokov. Določitev pravih vzrokov za nastalo krizo je izredno pomembna, saj se le tako lahko 

določijo potrebne aktivnosti in spremembe. Ukvarjanje z napačnimi vzroki lahko krizo le še 

poglobi ter povzroči nekoristno izgubo časa, sredstev in energije.  

Med notranje vzroke za nastanek krize v podjetju uvrščamo napake in pomanjkljivosti, ki 

izvirajo iz podjetja (Dubrovski 2004, 36–44; Končina in Mirtič 1999, 37–45; Vodovnik 2008, 

23–30): 
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 družba, ustanovljena na napačnem kraju, 

 premajhen ustanovitveni kapital, 

 napačna vsebina ustanovitvenih aktov, 

 napačno zastavljeni cilji podjetja, 

 pomanjkljivo znanje o organizaciji podjetništva, 

 napačna izbira dejavnosti, 

 neraziskanost trga. 

Zgoraj omenjeni vzroki so običajno posledica napak in pomanjkljivosti, storjenih že ob 

ustanovitvi podjetja. To so običajno tudi razlogi, da tako velik delež podjetij preneha s 

poslovanjem v prvih letih po ustanovitvi. Omenjene pomanjkljivosti je težko odpraviti, 

sanacija pa je praviloma mogoča le z menjavo vodstva, dokapitalizacijo in korenitimi 

spremembami v organizaciji podjetja (Dubrovski 2004, 34–36; Končina in Mirtič 1999, 37–

45; Vodovnik 2008, 23–30). 

Drugi možni vzroki za nastanek krize so (Dubrovski 2004, 34–36; Končina in Mirtič 1999, 

37–45; Vodovnik 2008, 23–30): 

 nesposobnost vodstva, 

 napačne poslovne odločitve, 

 zanemarjena finančna funkcija, 

 neustrezno kadrovanje, 

 zapoznele reakcije, 

 delovanje brez strateških usmeritev, 

 nepreglednost poslovanja, 

 neobjektivno načrtovanje itd. 

Sanacija je lahko uspešna z reorganizacijo in spremembami v vodstveni strukturi, če je 

odločitev zanjo pravočasna. Posebno pozornost je treba nameniti ustrezno kvalificiranemu 

managementu in ustreznemu informiranju (Vodovnik 2008). 

Pri ugotavljanju vzrokov so zelo pomembni tudi knjigovodski podatki, ki so v podjetjih, ki se 

soočajo s krizo, običajno namerno ali nenamerno napačni ali nepravilno prikazani. Običajno 

velja pravilo, da večja kot je kriza, večje so težave na področju knjigovodstva in 

računovodstva ter pri izstavljanju knjigovodskih podatkov (Vodovnik 2008, 27). 

Čeprav na krizno stanje v podjetju vpliva vrsta medsebojno prepletenih zunanjih in notranjih 

vzrokov, katerih intenzivnost in pojavnost sta v vsakem podjetju različni, so v ospredju 

vzroki, ki so povezani s poslovodenjem podjetja oziroma z njegovim vrhnjim managementom 

(Dubrovski 2004, 41). Tu gre večinoma za napačne poslovne odločitve in napake 

managementa, do katerih lahko pride iz različnih vzrokov, od pomanjkanja znanja, lahko tudi 

zaradi delovanja zunanjih vzrokov, do neetičnih ravnanj in odločitev v osebne koristi. 
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2.5 Simptomi krize 

Simptomi so signali, ki v podjetju kažejo na morebitno krizo ali jo napovedujejo. Njihovo 

pravočasno zaznavanje in upoštevanje s pravilnimi akcijami in aktivnostmi lahko v podjetju 

omilita posledice že začete krize ali pa celo preprečita njen nastanek (Dubrovski 2004, 24). Za 

podjetje je izredno pomembno, da simptome zazna pravočasno in se nanje tudi ustrezno 

odzove. Prezrti, zanemarjeni in podcenjeni simptomi kot po pravilu podjetje potegnejo v še 

globljo krizo, vodstvo pa si preneha zatiskati oči, ko je kriza že tako huda, da ugodna rešitev 

krize ni več mogoča.  

Zaznavanje simptomov ni pomembno le za vodstvo, temveč tudi za ostale deležnike in širšo 

družbo. Z vidika lastnikov je pomembno zaradi ohranjanja vrednosti njihove lastnine ter 

uvedbe potrebnih sprememb v nadzornih in upravnih organih ter managementu. V praksi se 

dogaja, da nadzorni svet od managementa ne dobi pravih in točnih podatkov glede finančnega 

stanja in nekaterih poslovnih strategij ali pa se management obrne nanj, ko je že prepozno in 

so zadeve ušle izpod nadzora. Tudi za konkurenco je pravočasno prepoznavanje simptomov 

pomembno, in sicer zaradi morebitnega prevzema tržnega deleža, sredstev, tehnologije ipd. 

Za dobavitelje sta pomembna pravočasna prilagoditev prodajnih pogojev in zavarovanje 

tekočih poslov. Pripravljeni morajo biti na morebitno potrebo po iskanju novih kupcev in še 

bi lahko naštevali (Dubrovski 2004, 24–30).  

V literaturi sicer najdemo več seznamov raznih simptomov kriz, od bolj do manj podrobno 

razdelanih. V tem delu izhajamo iz seznama nekaj osnovnih kazalnikov, ki jih je pomembno 

spremljati in zaznati spremembe že v zgodnji fazi (Usdin in Bloom 2012): 

 Podjetje zamuja s plačili upnikom: Mogoče je videti zelo preprosto, vendar vztrajno 

zamujanje s poplačili upnikov lahko nakazuje, da podjetje vstopa ali je že v krizi. To 

lahko nakazuje na dejstvo, da podjetje ne more poplačati vseh upnikov in se odloči za 

redno poravnavanje obveznosti le do najpomembnejših ali tistih, ki najbolj agresivno 

nastopajo pri izterjavi dolgov. Vztrajno zamujanje s poplačili določenih dobaviteljev je za 

lastnike ali nadzorni svet že lahko znak, da je treba podrobneje preveriti finančno stanje v 

podjetju. 

 Proti podjetju je vložena tožba zaradi neplačila dolga: Občasne tožbe se lahko popolnoma 

normalno vklapljajo v običajno poslovno prakso podjetja in same ne napovedujejo krize, 

vsekakor pa nenaden porast zneska zahtevkov ali vse pogostejše pojavljanje imena 

podjetja kot tožene stranke običajno nakazuje, da je podjetje v težavah, kar vsekakor 

zahteva vso pozornost in ustrezno ukrepanje. Zavlačevanje in izmikanje običajno le 

močno povečata osnovne zneske na zahtevkih. 

 Banke se odzovejo z zahtevo po takojšnem poplačilu dolga ali vpišejo hipoteko na imetje 

podjetja. 

 Grožnje sindikatov z določenimi akcijami: Lastniki ali nadzorni svet mogoče niso 

seznanjeni z zamujanjem plačil delavcem ali pa so prisotna drugačna nesoglasja med 
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managementom in zaposlenimi. Kakor koli so takšne akcije lahko sprožilec resnejših 

finančnih težav. 

 Pomemben dobavitelj grozi s prekinitvijo dobav: Najpomembnejši dobavitelji imajo s 

podjetjem običajno dolgoročne, včasih celo nekoliko »osebne« poslovne odnose in dobro 

vedo, da bi bila ukinitev dobav za podjetje uničujoča. Takšna odločitev je običajno 

posledica dolgotrajne frustracije ter zaostalih in naraščajočih dolgov. Včasih je odnos tako 

načet, da ga ni več mogoče popraviti. Ko podjetje v takšnem primeru ne najde ustreznega 

nadomestnega dobavitelja, ki je pripravljen prevzeti tudi finančno tveganje, lahko 

prekinitev dostav za podjetje pomeni konec. 

 Podjetju ne uspeva pravočasno izpolniti pogodbenih obveznosti ali pa jih sploh ne more 

izpolniti: V primeru, ko podjetje ne more več pravočasno izpolnjevati obveznosti do 

kupcev ali pa jih sploh ne more več izpolnjevati, to pomeni izpad prilivov, pogosto nujno 

potrebnih za vzdrževanje poslovanja, kar lahko sproži »domino učinek« po celi verigi, 

povzroči zamude, propadle projekte, tožbe ipd. 

 Podjetje ima večje obveznosti kot sredstva: Podjetje, ki ima obveznosti večje od lastnine, 

je zagotovo v težavah. Podjetje sicer lahko še vedno posluje z obveznostmi, ki presegajo 

vrednost njegovih sredstev, a ne za dolgo. Likvidna denarna sredstva so kot kri za 

podjetje. Za podjetje s takšno bilanco stanja je težko verjetno, da bo lahko pridobilo 

prepotrebna posojila. 

Poleg zgoraj omenjenih kazalnikov, ki kažejo, da je treba v podjetju povečati pozornost, 

obstaja še veliko bolj ali manj opaznih z vseh področij, vključno z zunanjim okoljem, od 

upadanja prodaje, izgube tržnega deleža, upada konkurenčnosti, nabiranja nekurantih zalog, 

poslabšanega denarnega toka, napak v vknjižbah, pritiskov na prevrednotenje sredstev, upada 

produktivnosti, splošne neurejenosti, visoke fluktuacije, odhoda strokovnjakov, govoric in 

splošnega nezadovoljstva idr. (Dubrovski 2004, 26–27). 

Zaznavanje jasnih simptomov krize pri vestnem in zadostno usposobljenem managementu 

načeloma ne bi smela biti težava. Pogosto zadoščata že tekoča in neposredna komunikacija s 

sodelavci in predstavniki organizacij iz okolja ter večkratna prisotnost na glavnih lokacijah 

poslovnega procesa (obisk kupcev in dobaviteljev, pregled skladišč, ogled proizvodnje ipd.), 

kar med drugim lahko ugodno vpliva tudi na motivacijo zaposlenih. Težji nalogi pa sta 

pravilna identifikacija in razlaga vzrokov za nastanek krize in možnosti za njihovo odpravo 

(Dubrovski 2004, 33). 

2.6 Ukrepi za odpravo krize 

Vsaka kriza, ki opredeljuje praviloma kratkotrajno neugodno stanje v podjetju, se mora razviti 

v naslednjo stopnjo, kar pomeni, da pride do njene razrešitve. Razrešitev je lahko za podjetje 

ugodna (ponovna oživitev, razvoj z donosnim poslovanjem) ali neugodna (propad, 
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prenehanje, stečaj). Pri razrešitvi krize ni nujno, da pride do njenega zdravljenja (Dubrovski 

2004, 45). 

Tchouvakhina in Stöver (2013) v svojem članku omenjata, da gre v času obstoja praktično 

vsako podjetje skozi vsaj eno krizo. Krize podjetja so normalne situacije, a vse prepogosto 

prepozno prepoznane in priznane. V letih od 2003 do 2013 se je vsaj 15 do 23 % malih in 

srednjih nemških podjetij soočalo z upadom prodaje in dobičkonosnosti. To pomeni letno od 

400 do 600 tisoč podjetij. Upad dobičkonosnosti skozi daljše obdobje (tu bi daljše obdobje 

lahko definirali že kot nekaj zaporednih mesecev) je vsekakor znak neželenega razvoja, 

poslovnega modela ali notranjih procesov v podjetju. Tu že lahko govorimo o razvijajoči se 

krizi, ki se bo poglabljala v primeru, da prihodkov ne bomo mogli povečati v zadostni meri ali 

ne bomo mogli dovolj hitro in ustrezno prilagoditi stroškov. Priznavanje neželenega trenda je 

pogosto oteženo in prepozno zaradi tabuja in obsojajočega splošnega družbenega mnenja, ki 

obkroža temo krize v podjetju. Ravno splošno družbeno mnenje je pogosto razlog, da 

podjetniki in managerji težko priznajo, tako sebi kot drugim, da je podjetje v krizi in da z 

veliko verjetnostjo potrebujejo pomoč tretje osebe. Običajno je prisotno tudi pomanjkanje 

zaupanja in splošnega trenda skrivanja podatkov pred komer koli, ki ni del podjetja in ožjega 

vodstva. 

Kakor koli se možnosti za rešitev in izhod iz krize pojavijo šele, ko jo management prepozna 

in prizna, ko se je pripravljen soočiti z njo, analizirati in definirati resnične vzroke in poiskati 

rešitve. Prvi korak k učinkovitemu soočenju s krizo sta odkrita analiza in ocena prednosti in 

slabosti podjetja. Na težave v posameznih sektorjih podjetja je treba pogledati iz distance in 

sistematično. To je korak, za katerega si moramo vzeti čas, pri delu pa moramo biti natančni, 

sistematični in predvsem pošteni oziroma realni.  

Preprečevanje kriz in management v kriznih primerih sta primarna odgovornost lastnikov in 

managementa. Vendar korektna in odgovorna analiza stanja in potrebnih ukrepov pogosto 

nakaže na dejstvo, da se lastniki in vodstvo podjetja, ki sicer dovolj dobro krmari podjetje v 

običajnih razmerah, ne zna ali ne zmore soočati z zahtevami in tempom kriznih razmer. V 

takšnem primeru je najboljše čim prej poiskati pomoč strokovnjaka za sanacijo podjetij.  

Dobro opravljena analiza nam da podroben vpogled v stanje v podjetju. Ugotovimo lahko, ali 

je podjetje na začetku krize ali je že globoko v njej, kako kritična je dejansko situacija in ali je 

podjetje še smiselno reševati ali ga je bolj smiselno ukiniti. Hitro ukrepanje je ključnega 

pomena, saj čas lahko igra odločilno vlogo pri možnosti rešitve podjetja. 

Mnenja stroke glede odločitve, ali podjetje reševati ali poslati v stečaj so zelo različna. 

Nekateri zagovarjajo precej hitro odločitev za stečaj podjetja (Greganovič in Tajnikar 2010), 

ker se s tem deležniki podjetja zaščitijo pred povečevanjem že nastale škode, medtem ko 

drugi stečaj vidijo kot prehiter pogreb podjetja, ki pa bi ga bilo z odgovornim sodelovanjem 

med vodstvom, bankami in lastniki še vedno mogoče rešiti. Resnica najbrž leži nekje vmes, 
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predvsem pa je vsak primer poseben in zahteva situaciji prilagojen pristop. V nobenem 

primeru se s stečajem podjetja, ki je zrelo za stečaj, ne bi smelo odlašati. Z neukrepanjem se 

pogosto le da lastnikom čas, da podjetje do konca izčrpajo, upniki pa ostanejo brez poplačila 

ali se celo zgodi, da ni niti sredstev za poplačilo stroškov stečaja.  

V vsakem primeru kriza ne bo izginila sama od sebe. Podjetje lahko rešita le hitra akcija in 

sprejetje pravih odločitev na osnovi analize. Tu ni več prostora za napake in pogosto ni več 

popravnih izpitov. Čeprav se ukrepi nekoliko razlikujejo, odvisno od velikosti podjetja, 

dejavnosti, stanja, v katerem je, ipd., lahko definiramo nekatere ukrepe, ki se najpogosteje 

uporabljajo pri sanaciji podjetja. 

Najpogosteje uporabljani ukrepi pri sanaciji podjetja so (Dubrovski 2004, 93–117): 

 ukrepi na področju managementa in načina delovanja, 

 ukrepi na področju prihodkov, 

 ukrepi na področju financ, 

 ukrepi na področju odhodkov, 

 ukrepi na področju zaposlenih. 

Kot smo že omenili, ne obstajajo univerzalne smernice in sanacijski ukrepi za reševanje 

podjetja iz krize. Na izbiro ustreznih ukrepov vpliva precej dejavnikov, od vzrokov za 

nastanek krize, velikosti in tipa podjetja, stanja, v katerem je podjetje, itd. V tem delu se 

naslanjamo na ukrepe, ki jih kot najpogosteje uporabljene v svojem delu navaja Dubrovski 

(2004, 93–117). 

2.6.1 Ukrepi na področju managementa in načina delovanja 

Dubrovski (2004, 94) v svojem delu navaja, da je v kar 87 % proučevanih primerov podjetij v 

krizi prišlo do zamenjave managementa. V kriznem vodenju mora prevladovati kritičen in 

nezaupljiv odnos do uporabljenih receptov ter neposredno in posredno posredovanih 

informacij o določenem dogodku in pojavu, pomembnem za zdravljenje podjetja. Glede na 

zahtevnost nalog, ki jih je potrebno rešiti v čim krajšem času, obstaja problem pri angažiranju 

izkušenih kriznih managerjev, saj takšnih osebnosti močno primanjkuje (Dubrovski 2004, 94–

95). 

Zamenjava managementa 

Malodane vsako delo na temo krize v podjetju navaja napačna ravnanja ali opustitve 

potrebnih ravnanj managementa kot prevladujoče razloge za nastanek krize, zato je 

razumljivo, da je zamenjava vodstva eden prvih korakov pri reševanju podjetja. Kdor je zaradi 

napačnih poslovnih odločitev in neustreznega stila vodenja podjetje pripeljal v krizo, nikakor 

ni prava oseba, da bi sodelovala pri reševanju podjetja. Poleg tega se običajno pojavi tudi 
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vprašanje zaupanja v obstoječe vodstvo v notranjem in zunanjem okolju, zato so spremembe v 

najvišjem vodstvu nujne. Novi vodja tudi ni obremenjen s preteklostjo in nakopičenimi 

težavami ter nanje veliko lažje pogleda z določene distance. Ravno tako bo zaradi 

psihološkega učinka »nove metle« lažje uvedel nujne spremembe na ostalih področjih, saj se 

ljudje spremembam že po naravi upiramo. Ob menjavi managementa se sicer pogosto pojavi 

dilema, ali naj se zamenjajo vsi člani, vendar se zaradi poznavanja preteklih dogodkov 

priporoča ohraniti vsaj enega ali dva člana preteklega vodstva (Dubrovski 2004, 93–96). 

Pri oblikovanju kriznega tima je tega glede na naloge primerno razdeliti na dve področji 

(Dubrovski 2004, 94): 

 del, ki se ukvarja z razreševanjem nakopičenih težav iz preteklosti, 

 del, ki se ukvarja z razvojnimi vprašanji. 

Ob nakopičenih težavah se namreč hitro lahko pozabi na nujnost razvoja. Podjetje se tako po 

odpravi trenutne krize lahko kmalu znajde na robu nove. 

Ob zamenjavi managementa je največji poudarek na direktorski funkciji. Za to mesto je 

najbolj primerna oseba, ki ima izkušnje s področja kriznega vodenja. Zelo pomembna je širina 

znanja novega direktorja. Priporočljivo je tudi, da ima že vzpostavljene poslovne in osebne 

povezave z raznimi poslovneži in vplivneži. Imeti mora vodstvene sposobnosti in znati 

motivirati, biti mora ciljno usmerjen z jasno zastavljenimi cilji. Znati mora učinkovito 

delovati v stresnih razmerah, biti fleksibilen in sposoben sprejemati hitre in logične odločitve 

na osnovi običajnih podatkov (Dubrovski 2004, 94–95). 

Centralizirano poslovodenje 

Odločitve v kriznih razmerah morajo biti čim hitrejše in čim bolj natančne. Zaradi razmer, ki 

vladajo v kriznih situacijah, ima centralizirano vodenje prednost pred kooperativnimi 

oblikami vodenja, saj tu ni časa za »široko« razpravljanje o težavah. Krizni manager sprejme 

odločitve in nase prevzame polno odgovornost, vendar pa je zanj dobrodošlo, če ima možnost 

posvetovanja z zunanjo strokovno osebo (Dubrovski 2004, 96). 

Najpomembneje je centralizirati finančno poslovanje in tako vzpostaviti nadzor nad 

denarnimi tokovi, stroški in naložbami. To običajno pomeni, da so posameznikom začasno 

odvzeta nekatera pooblastila, kar lahko privede do nesporazumov in zamer, vendar je 

centralizirano vodenje financ nujen in najpogostejši ukrep v procesu reševanja podjetja iz 

krize (Dubrovski 2004, 96). 

Običajno se ob centraliziranem vodenju uvede tudi poostren nadzor nad varnostjo premoženja 

in pomembnejšo poslovno dokumentacijo podjetja. K centraliziranemu managementu se šteje 

tudi razmeram prilagojen sistem spodbujanja in nagrajevanja zaposlenih, predvsem ključnih 

delavcev (Dubrovski 2004, 96).  
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Spremenjena organizacija 

Krizne razmere zahtevajo tudi spremembe predvsem v neformalni organiziranosti podjetja. 

Krizni manager tesneje sodeluje s posamezniki, za katere oceni, da jim lahko zaupa 

pomembnejše naloge, so dovolj prizadevni in zanesljivi ter pripravljeni za izjemne napore. Pri 

vključitvi ne odloča trenutni položaj v podjetju (Dubrovski 2004, 97). 

Učinkovito komuniciranje 

Za učinkovito reševanje podjetja je potrebno sodelovanje vseh zaposlenih, pa tudi zunanjih 

udeležencev podjetja. Sodelovanje vseh deležnikov lahko omogoči le učinkovito 

komuniciranje tako navznoter, med udeleženci v podjetju, kot tudi navzven, z okoljem 

(Dubrovski 2004, 97). 

Notranje komuniciranje je namenjeno seznanjanju zaposlenih z vizijo izhoda iz krize ter s 

sprejetimi strateškimi in taktičnimi ukrepi, da se na ta način aktivnosti in napori vseh 

zaposlenih usmerijo v isto smer. Tehnika komuniciranja je odvisna od razmer in možnosti, 

vendar se priporoča, da je komunikacije čim več. Sporočila naj bodo preprosta in jasna, 

vključen naj bo vrhnji management in na prvem mestu naj bo poštenost oziroma resničnost 

informacij (Dubrovski 2004, 97–99). 

Pri komuniciranju z javnostjo se priporoča aktivna politika komuniciranja z uporabo 

premišljenih in vnaprej pripravljenih sporočil. Če se podjetje zavije v molk, nastane 

informacijska praznina, ki se zapolni s prirejenimi ali celo lažnimi informacijami, ugibanji in 

pretirano negativnimi novicami. Z aktivno politiko obveščanja lahko vplivamo na mnenje 

javnosti, ki lahko odloča o preživetju podjetja (Dubrovski 2004, 97–99). 

2.6.2 Ukrepi na področju prihodkov 

Čeprav nas krizno stanje v podjetju »sili« v kratkoročne ukrepe, prizadevanja za povečanje 

prihodkov iz prodaje pa prej spadajo med ukrepe s srednjeročnim učinkom (na kratek rok 

namreč prinašajo le stroške), moramo s temi aktivnostmi začeti že kar na začetku projekta 

zdravljenja krize. prej se bodo aktivnosti za povečanje prodaje pričele, prej bo do rezultatov 

prišli (Dubrovski 2004, 101). 

Povečanje prodaje 

Kriza v podjetju pogosto nastane kot posledica upadanja prodaje. Za podjetje je odločilnega 

pomena najprej zaustaviti trend upadanja, nato pa ga preobrniti v rast. Ta proces potrebuje 

čas, ki ga podjetje v krizi običajno nima. Takojšnja prizadevanja za povečanje prodaje so 

nujna, vendar morajo biti vseeno skrbno izbrana. Povečanje prodaje mora temeljiti na izdelkih 

ali storitvah, ki pokrivajo vse stroške oziroma mejne stroške poslovanja, saj ima povečanje 
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prodaje nedonosnih izdelkov lahko le kratkotrajen in zavajajoč učinek, na drugi strani pa 

dolgoročno še poveča težave. Čeprav ima včasih, v kritični situaciji, prednost zagotovitev vsaj 

minimalnega denarnega toka, je profitabilnost drugotnega pomena. Vsekakor je lahko 

»prodaja pod ceno« le trenutna rešitev, na kateri ne smemo graditi prihodnjih projekcij 

(Dubrovski 2004, 90–101). Dolgoročno mora prodajna cena vedno pokrivati vse stroške. 

Ocena prodajnih zmožnosti je tudi osnova za načrtovanje ostalih poslovnih ukrepov in 

prilagoditev načrtovanih stroškov poslovanja. Če stroškov poslovanja ni mogoče prilagoditi 

na dosegljivo raven prodaje, je pod vprašajem nadaljnji obstoj podjetja (Dubrovski 2004, 

100). 

Selekcija proizvodno-prodajnega programa 

Osredotočiti se je treba na prodajo dobičkonosnih izdelkov ter takšnih, ki so tudi z vidika 

razpoložljivih proizvodnih in človeških zmogljivosti za podjetje najbolj sprejemljivi. Če trg 

dopušča, je treba čim prej opustiti izdelke, ki povzročajo zastoje in težave v poslovnem 

procesu. Selekcija proizvodno-prodajnega programa običajno pomeni, da se podjetje 

osredotoči na svoje ključne oziroma jedrne programe, medtem ko se z neključnimi ukvarja 

manj ali pa jih celo ukine. Splošna strateška usmeritev mora biti povečevanje deleža izdelkov 

ali storitev s čim višjo dodano vrednostjo (Dubrovski 2004, 101–102). 

Zvišanje ali znižanje cen in preoblikovanje drugih prodajnih pogojev 

Dvig cen prodanih proizvodov ali storitev se neposredno odrazi v dvigu prihodkov in ima 

podoben učinek kot povečan obseg prodaje. Vendarle gre za ukrep, ki je izredno težko 

dosegljiv in brez soglasja kupcev pogosto skorajda nemogoč, če za spremembo ni dokazljive 

osnove. V korektnih poslovnih odnosih kupci načeloma sprejmejo spremembe cen, ki 

temeljijo na inflaciji in realnem povečanju cen vhodnih materialov. Povišanje cen je običajno 

odvisno od naših pogajalskih sposobnosti in položaja izdelka ali storitve na trgu (Dubrovski 

2004, 102). 

Nekurantne izdelke, ki stojijo na zalogi, je smiselno prodati po znižanih cenah. To se sicer 

kaže v bilančni izgubi (izredni odhodki, razvrednotenje), če jih nismo že prej odpisali 

(popravili vrednost knjigovodsko), vendar pozitivno vpliva na likvidnost in denarni tok 

(Dubrovski 2004, 102). 

Cena ni edina sestavina prodajnih pogojev, čeprav je običajno vedno v središču pogajanj, 

pozabi pa se na neizkoriščene možnosti drugih sestavin, ki lahko bistveno pripomorejo k 

izboljšanju prodajnega položaja. Sem spadajo: rok plačila, posebne zahteve glede pakiranja in 

označevanja, minimalne ali točne količine, stroški skupnih oglaševalskih akcij, plačilni 
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instrument, Incotermsi, razne zahteve po certifikatih in analizah itd. (Dubrovski 2004, 102–

103). 

2.6.3 Ukrepi na področju financ 

Pomemben pokazatelj sanacijskih možnosti podjetja in potrebnih ukrepov za izhod iz krize je 

bilanca stanja. Na področju sredstev je največkrat moč najti možnosti za ukrepanje in 

reševanje iz trenutne situacije (Dubrovski 2004, 103). Podatki o nepremičninah, naložbah, 

terjatvah in zalogah na eni strani, ter o strukturi obveznosti do virov sredstev na drugi so 

ključnega pomena za načrtovanje aktivnosti. 

Zagotavljanje plačilne sposobnosti 

Za podjetje, ki je v krizi in hodi po robu, je najpomembnejše, da zagotovi zadostne prilive 

oziroma prejemke in s tem ohrani vsaj minimalno likvidnost sredstev, ki bo omogočila vsaj 

osnovno poslovanje. V kritičnem trenutku se je v prvi fazi pomembnejše osredotočiti na 

likvidnost sredstev oziroma likvidnost podjetja kot pa na bilančni oziroma poslovni izid. 

Smiselno je pripraviti načrt zagotavljanja likvidnosti podjetja ter določiti cilje, aktivnosti in 

roke za izvedbo. Treba je zaostriti gospodarjenje z obratnim premoženjem in zmanjšati 

vezave v stalnem premoženju. Med ukrepe zaostritve gospodarjenja z obratnim premoženjem 

štejemo (Dubrovski 2004, 104): 

 bolj dosledno in načrtno poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji; 

 učinkovitejšo izterjavo, premišljen in urejen postopek za zmanjšanje in obvladovanje 

terjatev (preverjanje bonitet, zavarovanje poslov, aktivna politika krajšanja plačilnih rokov 

itd.); 

 odprodajo nekaterih gibljivih sredstev (dolgoročnih naložb in terjatev), faktoring; 

 zmanjšanje in hitrejše obračanje zalog (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih 

izdelkov ali trgovskega blaga) ter spremljanje in nadzor kazalnikov obračanja; 

 čim hitrejšo odprodajo nekurantnih zalog in redno spremljanje kurantnosti. 

Ukrepi za zmanjšanje vezave v stalnem premoženju pa so (Dubrovski 2004, 105): 

 odprodaja nepotrebnih osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin; 

 odprodaja slabo ali malo izkoriščenih osnovnih sredstev, po potrebi z morebitnim 

kasnejšim najemom; 

 nabava osnovnih sredstev po načelu lizinga; 

 zmanjšanje in selekcija predvidenih investicij (materialnih in finančnih). 

V primeru odprodaje poslovno nepotrebnih osnovnih sredstev (dezinvestiranju) naj bi 

upoštevali splošno pravilo, da se na ta način pridobljeni prilivi ne smejo porabljati za tekočo 

porabo, temveč izključno za razvoj. Primeren sanacijski ukrep je lahko tudi odprodaja 
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nepremičnine, ki je močno obremenjena s hipoteko, saj se tako znižajo odhodki financiranja 

in stopnja zadolžitve (definanciranje) (Dubrovski 2004, 105). 

V kriznih razmerah se podjetja pogosto soočajo tudi z blokado računa, kar precej oteži 

poslovanje. Krizni management si mora prizadevati pri upnikih doseči odpravo blokade in 

vsaj začasni odlog poplačila dolgov. Ravno tako lahko likvidnostni položaj izboljša prodaja 

terjatev tretjim osebam, vendar moramo to upoštevati v načrtu denarnega toka pozneje 

(Dubrovski 2004,105).  

V ta del spadata tudi iskanje pomoči pri lokalnih in državnih institucijah ter iskanje 

nepovratnih sredstev. 

Krizni management mora tudi takoj začeti pogajanja s kreditodajalci za dosego reprogramov 

zapadlih obrokov glavnice kreditov, ki so zavarovani s hipotekami ali kako drugače. Za 

podjetje je življenjskega pomena, da z omejenimi likvidnostnimi sredstvi zagotovi nemoten 

poslovni proces ter jih namenja za ohranjanje in širitev poslovne dejavnosti, ne pa za vračilo 

kreditov. Običajno tuji viri financiranja v krizi postanejo dražji (slaba boniteta/višje obresti, 

zamudne obresti itd.), a je to cena, ki jo je treba plačati, če želimo zagotavljati nadaljnje 

poslovanje podjetja (Dubrovski 2004, 103–106). 

Vendarle je treba takoj, ko je zagotovljena minimalna plačilna sposobnost, ali pa že 

vzporedno z aktivnostmi za zagotavljanje te, resno razmišljati tudi o strategijah za naprej. 

Najti je treba prave vzroke, ki so do nelikvidnosti sploh pripeljali, in izvesti potrebne ukrepe 

in spremembe (Dubrovski 2004, 106). 

Prestrukturiranje tujih virov financiranja 

Tu gre za spremembo ročnosti tujih virov financiranja, in sicer iz manj ugodnih in dražjih 

kratkoročnih v ugodnejše, dolgoročne in cenejše. Ukrep je v praksi zelo zaželen, vendar ga 

pogosto ni mogoče izvesti hitro, ker zahteva določene priprave. Spremljajo ga pa tudi težavna 

pogajanja, saj bankam upnicam ni v interesu poslabšati pogojev že obstoječih storitev. 

Potreba po reprogramiranju ali prolongiranju dolga nastopi, ko operativni denarni tok ne 

omogoča več rednih poplačil dolga (obresti in glavnice). V primeru, ko se podjetju z banko 

upnico ni uspelo dogovoriti za sporazum o reprogramiranju kredita, mu je pa uspelo najeti 

kredit pri drugi banki za poplačilo obstoječega, govorimo o refinanciranju (Dubrovski 2004, 

106–109).  

Podjetje se lahko z upniki dogovori tudi za pretvorbo terjatev v lastniški kapital (nedenarna 

kapitalizacija podjetja). Upniki tako izgubijo status upnika in pridobijo upravljavske pravice v 

višini konvertiranih terjatev. Za upnika je pretvorba terjatve v lastniški kapital lahko precej 

boljša odločitev kot odpis terjatve (Dubrovski 2004, 107–108).  
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Področje lastnega oziroma notranjega financiranja 

Tu so priporočljivi naslednji ukrepi, od katerih nekateri temeljijo na realnem denarnem toku, 

drugi pa le na knjigovodskih postavkah (Dubrovski 2004, 108): 

 sproščanje tihih rezerv v premoženju in kapitalu; 

 pospešeni amortizacijski in drugi odpisi (npr. drobni inventar), izredni odpisi, rezervacije; 

 kritje izgube iz sestavin kapitala ali rezervacij; 

 odpoved obračuna in izplačila dividend (ali celo odpis dividend); 

 povečanje lastnega – trajnega kapitala iz rezultata poslovanja; 

 povečanje lastnega – trajnega kapitala z dodatnim vplačilom lastnikov ali drugih 

zainteresiranih (dokapitalizacija); 

 zmanjšanje odhodkov financiranja. 

Globlje kot je podjetje v krizi, manj je manevrskega prostora pri lastnih virih financiranja. 

Kapital ima lahko že negativno vrednost in spremembe so možne le še z bolj radikalnimi 

ukrepi, kot so dokapitalizacija, konverzija terjatev v kapital ali odpis obveznosti, lahko tudi s 

pomočjo prisilne poravnave (Dubrovski 2004, 108). 

Odhodke financiranja je mogoče zmanjšati na področju obresti (izbira čim cenejših virov 

financiranja), plačilnega prometa (načini plačila, obseg in struktura), konverzije oziroma 

spremembe vrednosti valute ter na področju prispevkov in davkov v smislu zmanjšanja in 

odlašanja njihovega obračuna in plačila (Dubrovski 2004, 108–109). 

2.6.4 Ukrepi na področju odhodkov 

Pomemben ukrep je obvladovanje stroškov. Tu ne gre zgolj za zniževanje stroškov, ampak za 

njihovo optimizacijo in doseganje najprimernejše strukture, k zniževanju pa je treba pristopiti 

načrtno in na osnovi potrebnih analiz. Cilj ni nižanje stroškov za vsako ceno, saj 

nekontrolirano nižanje stroškov lahko razvojno gledano ogrozi obstoj podjetja. Nižanje 

stroškov mora potekati simultano s prizadevanji za povečanje prihodkov. Če na prodajni 

strani zaradi določenih razmer ni mogoče preseči določene meje prihodkov, na drugi strani pa 

ne dovolj znižati stroškov, podjetje brez drastičnih sprememb nima pogojev za preživetje 

(Dubrovski 2004, 109–110). 

V proizvodnih podjetjih se najpomembnejše postavke stroškov nanašajo na stroške materiala, 

dela in zunanjih storitev. Stroške materiala je mogoče zmanjšati z izboljšanjem nabavnih 

pogojev, z boljšim izkoristkom ali z uporabo alternativnih materialov. Pomen nabavne 

funkcije je pogosto podcenjen in možnosti znižanja stroškov nabavljenih materialov premalo 

izkoriščene. Stroške dela je mogoče znižati z zniževanjem plač in/ali zmanjšanjem števila 

zaposlenih. Ti stroški običajno predstavljajo fiksne stroške v podjetju in pomembno je 

predvsem, da se znižujejo relativno oziroma na enoto izdelka. To pomeni, da je treba povečati 
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obseg prodaje, proizvodnje in prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo ali povečati razliko 

v ceni. Pri stroških zunanjih storitev ne gre zgolj za njihovo zmanjševanje, temveč za njihovo 

uravnavanje. Če npr. kakšno dejavnost v podjetju lahko zunanji izvajalci izvedejo ceneje, jo je 

smiselno izločiti iz notranjega procesa in jo zaupati zunanjim izvajalcem. V absolutnem 

merilu lahko ti stroški celo narastejo, vendar bi moral biti upad drugih, notranjih stroškov še 

večji (Dubrovski 2004, 110–113). 

Pri trudu za zniževanje stroškov bi morali biti pozorni tudi na nekatere pasti (Dubrovski 2004, 

112–113): 

 ukvarjanje z nepomembnimi deli, kjer še tako velike spremembe ne predstavljajo omembe 

vrednega deleža v celoti; 

 preveliko zanašanje na sodobne informacijske sisteme, ki naj bi stroške zniževali sami po 

sebi, a jih le identificirajo; 

 premikanje stroškov iz enega stroškovnega mesta na drugo, v skupnem znesku pa ni 

sprememb; 

 zanemarjanje spodnje meje stroškov, ko jih ni več mogoče nižati brez ogrožanja 

poslovnega procesa; 

 pritisk na linearno znižanje stroškov (ponekod jih je treba najprej celo povečati, da jih 

potem lahko zmanjšamo); 

 zanemarjanje vzročno-posledične zveze, ko zmanjšanje na eni strani lahko povzroči 

povečanje na drugi; 

 usmerjenost k nižanju zgolj vidnih, ne pa tudi prikritih stroškov; 

 usmerjenost zgolj h kratkoročnemu nižanju stroškov, ki lahko srednjeročno povzroči 

posledično povišanje. 

Področje stroškov predstavlja veliko možnosti za razne prihranke, ki so včasih tudi prej 

dosegljivi kot izvedba povečanja prodaje. Tu je potreben radikalen in celosten pristop, sicer ni 

mogoče doseči pomembnih dosežkov (Dubrovski 2004, 113). 

2.6.5 Ukrepi na področju zaposlenih 

Položaj delavcev je v kriznih razmerah skoraj vedno precej bolj neugoden, kot to velja v času 

normalnega poslovanja, zato mora biti vodstvu vedno osnovno vodilo pravočasno in 

učinkovito ukrepanje, da do zahtev po odpuščanju sploh ne pride. Zmanjšanje števila 

zaposlenih je skoraj stalen ukrep v postopkih zdravljenja krize, čeprav lahko v posameznih 

primerih pride tudi do povečanja števila zaposlenih (v primeru novih projektov, ko je 

potrebno okrepiti proizvodne, komercialno marketinške in druge funkcije itd.) (Dubrovski 

2004, 115–116). 
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Zmanjšanje števila zaposlenih 

Glavni cilj in namen zmanjševanja števila zaposlenih mora biti znižanje stroškov in ne zgolj 

znižanje števila zaposlenih v podjetju. Ko si vodstvo postavi cilj znižati stroške, je odpuščanje 

zaposlenih bolj premišljeno, selektivno in vse aktivnosti sledijo osnovnemu cilju. Če pa je cilj 

vodstva le znižati število zaposlenih, se hitro zgodi, da do prihrankov pri stroških ne pride. 

Odpuščanje poteka nenačrtno in brez prave selekcije, prihranki, nastali iz naslova odpuščenih 

delavcev, pa se zgolj prelijejo v dvig plač ostalim zaposlenim. Končni rezultat je sicer manj 

zaposlenih, a stroški dela se ne znižajo (Dubrovski 2004, 113–114). 

Zaposleni v kriznih razmerah v podjetju imajo lahko aktivno vlogo, kot subjekti zdravljenja 

krize, ali pa pasivno vlogo, kot objekti zdravljenja krize. Kadar imajo delavci aktivno vlogo 

pri reševanju krize, sodelujejo in s svojim delom v veliki meri prispevajo k reševanju krize. 

Takšen pristop k vodenju zaposlenih se smatra kot mehek. Zaposlene se bistveno razlikuje od 

drugih sredstev podjetja, podjetju predstavljajo konkurenčno prednost in v bistvu zaposleni 

dejansko ustvarjajo vrednost s pomočjo ostalih sredstev. Ker je zmanjševanje števila 

zaposlenih eden najpogostejših ukrepov v kriznih razmerah, se največkrat zgodi, da so 

zaposleni objekt reševanja krize. Takšen pristop je trd. Na zaposlene se gleda zgolj kot na eno 

izmed materialnih in nematerialnih sredstev v podjetju, ki jih je treba voditi in upravljati kot 

vsa druga sredstva (Dubrovski 2004, 114–116).  

Proces zmanjševanja števila zaposlenih izvajamo po naslednjih korakih (Dubrovski 2004, 

114–115): 

 priprava postopka zmanjšanja števila zaposlenih, 

 proučitev zakonskih okvirov, 

 izdelava kratkoročne strategije za zaposlene in sindikate, 

 priprava rezervnega načrta za nepredvidene razmere, 

 odločitev o posameznih detajlih odpuščanja zaposlenih, 

 priprava obrazložitve, zakaj je prišlo do odpuščanja, 

 priprava programa komuniciranja. 

Strategijo zmanjšanja števila zaposlenih je mogoče izvajati v okviru naslednjih zaporednih 

možnosti, vsaka od navedenih stopenj pa zahteva prilagojen pristop (Dubrovski 2004, 115): 

 naravno zmanjšanje, 

 prostovoljna prezaposlitev, 

 obvezna prezaposlitev, 

 odpuščanje s pomočjo pri iskanju nove zaposlitve in 

 odpuščanje brez pomoči. 

V procesu odpuščanja je nujno upoštevati zakonske določbe, pri načrtovanju denarnih tokov 

pa učinek z zamikom. Do dejanskega znižanja stroškov namreč pride šele po več mesecih, saj 
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delavca že ni več v podjetju in se izplača plača za nazaj, z dnem odpovedi pa nastopi še 

obveznost plačila odpravnine (Dubrovski 2004, 115). 

Proces zmanjševanja števila zaposlenih je običajno v kriznih razmerah nujen ukrep, ki se mu 

ni mogoče izogniti, čeprav je zelo nepriljubljen in naleti na odpor. Za zaposlene, ki izgubijo 

delovno mesto, je lahko zelo boleče in stresno ter pri marsikom vzrok hude stiske. Na drugi 

strani ima tudi učinek povečanja discipline na delovnem mestu pri tistih, ki ostanejo v 

podjetju, več samonadzora in prizadevnosti, a hkrati lahko povzroča tudi sindrom preživetja 

in izgorelosti na delu (Dubrovski 2004, 113–116). 

Če zmanjševanju števila zaposlenih vzporedno ne sledijo tudi ostali ukrepi, poslovne in 

finančne sanacije podjetja, bodo odpuščeni delavci edina žrtev krize, poslovanje pa bo še 

naprej neuspešno (Dubrovski 2004, 115–116). 

Zamenjave v srednjem in nižjem managementu 

Srednji in nižji management sta običajno odločilna pri izvajanju zastavljenih strategij in 

nalog. Novo vodstvo, ki v krizi prevzame vodenje podjetja, večkrat ugotavlja, da nekateri 

zaposleni na vodstvenih mestih ne ustrezajo njihovim merilom in zahtevam. V takem primeru 

izvedejo zamenjavo, kar je najbolje izvesti po načelu boljšega naslednika, kar pomeni, da se 

zamenjava izvede šele, ko je na razpolago delavec, ki je lahko ustrezna zamenjava (Dubrovski 

2004, 116).  

Pridobitev novih sodelavcev 

Za podjetje v krizi je pridobitev ustreznih in pristojnih novih sodelavcev lahko velik izziv, 

vendar je priporočljivo pridobiti nove sodelavce, predvsem z namenom poživitve in 

ustvarjalnega razmišljanja (Dubrovski 2004, 116).  

Uspešni in izkušeni kadri so običajno polno zasedeni in na dobro plačanih delovnih mestih. 

Načeloma bi jih bilo mogoče pritegniti, vendar le ob dobrih nagradah, ki si jih podjetje v krizi 

ne more privoščiti. Poslovna praksa je pokazala, da se krizni tim največkrat sestavi na osnovi 

ugleda, ki ga uživa krizni manager, s katerim so ostali pripravljeni sodelovati, tudi na račun 

kratkoročnega odrekanja (Dubrovski 2004, 116).  
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Preglednica 1: Zbirni pregled najpogostejših ukrepov pri reševanju krize 

Področje Ukrepi 

Management in način delovanja  Zamenjava managementa 

 Centralizirano poslovodenje 

 Spremenjena organizacija 

 Učinkovito komuniciranje 

Prihodki  Povečanje prodaje 

 Selekcija proizvodno-prodajnega 

programa 

 Zvišanje ali znižanje cen ter 

preoblikovanje drugih prodajnih pogojev 

Finance  Zagotavljanje plačilne sposobnosti 

 Prestrukturiranje tujih virov financiranja 

 Urejanje področja lastnega (notranjega) 

financiranja 

Odhodki  Obvladovanje stroškov 

Zaposleni  Zmanjšanje števila zaposlenih 

 Zamenjave v srednjem in nižjem 

managementu 

 Pridobitev novih sodelavcev 

Vir: Dubrovski 2004, 116–117. 

Zgoraj opisani ukrepi za zdravljenje krize v podjetju lahko služijo kot smernice pri pripravi in 

izvajanju programov zdravljenja podjetij v težavah. Smernice je vedno treba uporabljati v 

ustreznih kombinacijah. V konkretnih primerih je treba uporabiti še dodatne ukrepe in 

aktivnosti ali pa ni potrebe po kakšni izmed zgoraj navedenih. Večinoma gre za korenite in 

radikalne ukrepe, a se običajno podjetje v krizi grozečemu propadu ne more izogniti brez 

žrtev in odrekanja (Dubrovski 2004, 117). 
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3 POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE 

V postopkih zaradi insolventnosti se rešujejo pravno poslovna razmerja, ki so nastala v 

delujočem podjetju. Udeleženci, ki vstopajo v ta razmerja, običajno nimajo v mislih da bo 

prišlo do insolventnosti. V normalno delujočem podjetju se pogodbe izpolnjujejo in izvršilni 

postopki so zgolj izjema (Simonič 2014). Kadar pa podjetje zaide v krizo, je ključno, da je 

predlog načrta reševanja pošten. 

Kot načrt reševanja oz. finančno prestrukturiranje se razume celoto ukrepov, ki se izvedejo, 

da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Najpogostejša ukrepa 

finančnega prestrukturiranja sta zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti. 

Predvsem pri večjih družbah se to lahko izvede s pretvorbo terjatev v lastniški kapital oz. 

deleže ter dokapitalizacijo z novimi denarnimi vložki. Dolgoročna oz.  kratkoročna plačilna 

sposobnost se lahko zagotovi tudi z drugimi ukrepi, kot so izboljšanje koeficienta obračanja 

sredstev, davčne olajšave, dezinvestiranje, nova posojila, subvencije. Hipotetično je 

najenostavnejši ukrep finančnega prestrukturiranja dokapitalizacija s strani obstoječih 

lastnikov. Naslednja možnost finančnega prestrukturiranja je dokapitalizacija s strani novih 

deležnikov. Omenjena ukrepa finančnega prestrukturiranja imata bistveno skupno lastnost, in 

sicer da sta prostovoljna. Za razliko od navedenih ukrepov, se ukrepi finančnega 

prestrukturiranja, kot jih določa ZFPPIPP, izvedejo s praviloma prisilno veljavo za vse 

deležnike, ki imajo v odnosu do dolžnika enak položaj (Soklič 2014, 29). Za veljavnost 

slehernega ukrepa je potrebno doseči predpisano kvoto deležnikov, ki ukrep potrdijo, sprejeti 

ukrep pa ima veljavo za vse deležnike, torej tudi za tiste, ki so izvedbi ukrepa nasprotovali. 

Poleg že dolgo znane prisilne poravnave, ki je bila z uveljavitvijo ZFPPIPP in vsemi 

novelami precej spremenjena, je ZFPPIPP uzakonil tudi postopek preventivnega 

prestrukturiranja. Bistvena značilnost preventivnega prestrukturiranja je v tem, da podjetje še 

ne sme biti insolventno, hkrati pa mora biti prisotna grožnja in obstajati morajo vzroki, ki bi 

ob normalnem teku poslovanja v roku enega leta privedli do nastopa insolventnosti (Soklič 

2004, 30). 

Finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb, z natančno opredelitvijo obveznosti 

družbe, njenega poslovodstva in nadzornega sveta, je dosledno urejeno v ZFPPIPP. Zakon 

natančno opredeljuje pojem insolventnosti in nadaljnje postopke zaradi insolventnosti. Zakon 

ureja tri področja: finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad 

pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb (Jovanovič, 

Novak Krajšek in Volk 2008, 11). 

Postopki zaradi insolventnosti so (5. člen ZFPPIPP): 

 postopek prisilne poravnave, 

 postopek poenostavljene prisilne poravnave in 

 stečajni postopki. 
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Stečajni postopki so (5. člen ZFPPIPP): 

 stečajni postopek nad pravno osebo, 

 postopek osebnega stečaja in 

 postopek stečaja zapuščine. 

Postopka prisilnega prenehanja sta (5. člen ZFPPIPP): 

 izbris iz sodnega registra brez likvidacije in 

 prisilna likvidacija. 

Po ZFPPIPP je insolventnost položaj, ki nastane, kadar dolžnik v daljšem obdobju ni 

sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša 

nelikvidnost), ali kadar postane dolgoročno plačilno nesposoben. Da je dolžnik trajneje 

nelikviden, velja (domnevo je mogoče izpodbiti) (14. člen ZFPPIPP): 

Pri dolžniku, ki je pravna oseba: 

 če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, 

ki presega 20 % zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem 

letnem poročilu,  

 če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo 

izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni 

v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje trajana dan pred vložitvijo predloga za začetek 

stečajnega postopka, 

 če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v 

Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni 

poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi. 

Pri dolžniku, nad katerim je tekel postopek prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne 

poravnave, ki je bil končan s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene 

prisilne poravnave, če za več kot dva meseca zamuja: 

 s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave ali poenostavljene 

prisilne poravnave, 

 s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom postopka 

prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, 

 z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v našrtu finančnega 

prestrukturiranja. 

Pri dolžniku, ki je potrošnik: 

 če več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki 

presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v 

obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali v primeru, da je nezaposlen in ne prejema 

nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo 

obveznosti, ki presega 1.000 EUR. 
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Da je dolžnik dolgoročno plačilno nesposoben, pa velja (domnevo je mogoče izpodbiti) (14. 

člen ZFPPIPP): 

 če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti 

(prezadolženost), 

 če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 

kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (velja le za 

kapitalske družbe). 

Velja tudi, da je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden in nasprotni 

dokaz ni dovoljen, če za več kot tri mesece zamuja: 

 s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali 

 s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s 

plačilom plač delavcem. 

V ZFPPIPP so določene tudi temeljne obveznosti poslovodstva pri vodenju družb in temeljne 

obveznosti članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije nadzora. 

Temeljne obveznosti poslovodstva so (28. člen ZFPPIPP): 

 poslovodstvo mora zagotoviti, da družba posluje v skladu z ZFPPIPP in pravili 

poslovnofinančne stroke, 

 poslovodstvo mora pri vodenju poslov družbe ravnati s profesionalno skrbnostjo 

poslovnofinančne stroke in si pri tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in 

dolgoročno plačilno sposobna, 

 člani poslovodstva so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki nastane zaradi kršitve 

njihovih obveznosti, 

 člani poslovodstva so prosti odškodninske odgovornosti, če dokažejo, da so pri 

izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne 

stroke in stroke upravljanja podjetij. 

 

Temeljne obveznosti članov nadzornega sveta so (29. člen ZFPPIPP): 

 nadzorni svet mora pri izvajanju svojih pristojnosti in odgovornosti za opravljanje nadzora 

nad vodenjem poslov družbe redno preverjati ali je družba kratkoročno in dolgoročno 

plačilno sposobna in ali poslovodstvo ravna v skladu s pravili, 

 člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki jo je imela zaradi 

kršitve njihovih obveznosti, 

 člani nadzornega sveta so prosti odškodninske odgovornosti, če dokažejo, da so pri 

izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne 

stroke in stroke upravljanja podjetij. 

 

Pri nastanku insolventnosti ZFPPIPP natančno določa obveznosti družbe in njenega 

poslovodstva ter pravila oziroma postopke, ki jih je potrebno izvajati. V skladu s 33. členom 
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ZFPPIPP velja, da je družba postala insolventna takrat, ko bi tak položaj družbe lahko 

ugotovilo poslovodstvo, če bi člani poslovodstva ravnali s profesionalno skrbnostjo 

poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij (nasprotni dokaz tu ni dovoljen). 

V ZFPPIPP so enovito urejena tista skupna pravila, ki veljajo za vse postopke zaradi 

insolventnosti: 

 Temeljna pravila o postopkih zaradi insolventnosti, kjer zakon opredeljuje nekatera 

temeljna načela, kot so načelo enakega obravnavanja upnikov (vse upnike, ki imajo enak 

položaj, je treba enako obravnavati), načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo 

upnikov (v postopkih zaradi insolventnosti je treba zagotoviti najugodnejše pogoje glede 

na višine plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov) ter načelo hitrosti postopka. 

Postopek zaradi insolventnosti je razdeljen na predhodni in glavni postopek. Predhodni 

postopek se začne z vložitvijo predloga za začetek postopka. V tem postopku sodišče 

odloča o pogojih za začetek postopka zaradi insolventnosti. Glavni postopek se začne s 

sklepom sodišča o začetku postopka zaradi insolventnosti. 

 Pristojnost in sestava sodišča, kjer je pri postopkih nad pravno osebo ali podjetnikom 

pristojno okrožno sodišče, pri postopku osebnega stečaja ali potrošnika in stečaja 

zapuščine pa je pristojno okrajno sodišče. Krajevno pristojno je načeloma sodišče, na 

območju katerega ima insolventni dolžnik svoj sedež. V postopkih zaradi insolventnosti 

sodi sodnik posameznik. 

 Stranke v postopku so v predhodnem postopku predlagatelj postopka (oseba, ki je 

predlagala začetek postopka zaradi insolventnosti), dolžnik, proti kateremu je vložen 

predlog za začetek postopka, in upnik. V glavnem postopku zaradi insolventnosti so 

procesna dejanja upravičeni opravljati vsi upniki, ki v tem postopku uveljavljajo terjatev 

do insolventnega dolžnika, in insolventni dolžnik. 

 Prijava in preizkus terjatev, kjer celoten postopek poteka z objavami seznamov in sklepov 

(na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – 

AJPES). Rok za prijavo terjatev je v postopku prisilne poravnave en mesec in v stečajnem 

postopku tri mesece. Zakon zelo natančno določa tudi vsebino prijave terjatve, ki je 

enotna za oba postopka.  

 Upniški odbor lahko poda mnenje ali soglasje ter obravnava poročila, ki jih mora v skladu 

z zakonom predložiti upravitelj. Prvo sejo upniškega odbora mora sklicati upravitelj, in 

sicer ne prej kot 10 dni in ne pozneje kot 15 dni po dnevu, ko je bil upniški odbor 

imenovan ali izvoljen. Druge seje upniškega odbora sklicuje predsednik upniškega 

odbora. 

 Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje pripraviti poročilo o poteku postopka. Na 

zahtevo sodišča ali upniškega odbora mora predložiti izredno poročilo o posamezni 

zadevi, ki je pomembna za potek postopka, varovanje ali uresničitev interesov upnikov v 

tem postopku. Navodila sodnika so za upravitelja obvezna in morajo biti v pisni obliki, če 

tako zahteva upravitelj. 
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 Druga pravila postopka, ki določajo še nekatera pravila glede rokov, vročanja, uvedbe 

elektronskega poslovanja v postopkih itd. Pri vprašanjih, ki z ZFPPIPP niso urejena 

drugače, se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka. V postopku zaradi 

insolventnosti ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove 

postopka ali vložiti revizije. 

 

Izbira postopka finančnega prestrukturiranja je v največji meri odvisna od velikosti podjetja. 

Mikro in majhna podjetja se najverjetneje odločijo za postopek poenostavljene prisilne 

poravnave, saj je bistveno cenejši, enostavnejši in hitrejši od rednega postopka prisilne 

poravnave. Srednja in velika podjetja imajo že pred nastopom insolventnosti možnost uvesti 

postopek preventivnega prestrukturiranja, ki je enostavnejši in manj fomalen od postopka 

prisilne poravnave. Glavna novost, ki jo je uvedel ZFPPIPP je prisilno prestrukturiranje 

zavarovanih terjatev in prestrukturiranje z izčlenitvijo (Soklič 2014).  

3.1 Postopek prisilne poravnave 

Postopek prisilne poravnave se vodi nad dolžnikom, ki je postal insolventen z namenom 

izvedbe finančnega prestrukturiranja. Bistvena novost v konceptu prisilne poravnave je 

spremenjena opredelitev njenega namena, ki je poleg zagotovitve ugodnejšega poplačila 

upnikov in nadaljevanja rentabilnega dela v tem, da sedanji družbeniki dolžnika obdržijo 

samo tak delež v osnovnem kapitalu, ki ustreza vrednosti preostanka premoženja, ki bi ga 

prejeli, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek (Soklič 2014, 32). 

Za potrditev načrta finančnega prestrukturiranja, ki omogoča nadaljevanje poslovanja 

zadolženega dolžnika je ključno, da je predlog načrta pošten in da omogoča vsem skupinam 

upnikov večje poplačilo kot v primeru stečaja in da noben posamezen upnik ne dobi manj, kot 

bi dobil v primeru stečaja (Simonič 2014, 46). 

Postopek prisilne poravnave določajo temeljna pravila, ki tudi dosledno urejajo izpolnjevanje 

pogojev dolžnika, opredelitev namena postopka prisilne poravnave in upoštevanje načela 

razkritja (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 49–61). 

Odvisno od velikosti insolventnega dolžnika je na voljo več različnih oblik postopka prisilne 

poravnave. Mikro in majhne družbe imajo poleg rednega postopka na voljo še postopek 

poenostavljene prisilne poravnave. Med najpomembnejšimi splošnimi novostmi za postopke 

prisilne poravnave je možnost prostovoljnega prestrukturiranja zavarovanih terjatev, ob 

pogoju pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Bistveno dopolnjena določila ZFPPIPP pa 

veljajo za prisilno poravnavo, ki se vodi nad srednjimi in velikimi družbami. Sodišče ima 

možnost izbirati med upravitelji glede na njihovo znanje in izkušnje. Tu gre za odmik od 

načela vrstnega reda, ki je uveljavljeno kot princip avtomatičnega izbora upravitelja (Soklič 

2014). 
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Pomembna novost za srednje in velike družbe je tudi prestrukturiranje z izčlenitvijo. Dolžnik 

lahko predlaga ustanovitev nove družbe ali več družb, na katere se prenese premoženje, 

potrebno za opravljanje podjema. Istočasno se na novo družbo prenesejo tudi tiste terjatve do 

dolžnika, ki so predmet zavarovanja z ločitveno pravico na prenesenem premoženju. Po  

izčlenitvi se nad dolžnikom izvede postopek redne likvidacije ali stečajni postopek (Soklič 

2014). Matična firma oz. dolžnik s tem preneha, poslovanje pa se nadaljuje v novih družbah. 

Za omenjeni način reševanja podjetij z namenom ohranjanja zdravih jeder prezadolženih 

družb v literaturi lahko najdemo več poimenovanj, večinoma pa so v uporabi programirani, 

planirani, vodeni ali načrtovani stečaj. 

O začetku postopka prisilne poravnave odloča sodišče na predlog upravičenega predlagatelja, 

upravičen predlagatelj pa je lahko (139. člen ZFPPIPP): 

 dolžnik in 

 osebno odgovorni družbenik dolžnika. 

Dolžnik v postopku prisilne poravnave je lahko (135. člen ZFPPIPP): 

 pravna oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba ali zadruga, če v zakonu za 

posamezno pravno osebo ni določeno drugače, 

 podjetnik, 

 druga pravna oseba, ki je organizirana v drugi pravnoorganizacijski obliki, če zakon 

določa, da je nad pravno osebo, organizirano v tej pravnoorganizacijski obliki, dovoljeno 

voditi postopek prisilne poravnave. 

Postopek prisilne poravnave se vodi z namenom, da se (136. člen ZFPPIPP): 

 dolžniku, ki je postal insolventen, omogoči finančno prestrukturiranje, na osnovi katerega 

postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, 

 upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom 

začet stečajni postopek. 

Zelo pomembno načelo v postopku prisilne poravnave je načelo razkritja. Dolžnik mora 

upnikom razkriti svoj finančni položaj in poslovanje ter jim dati vse informacije, potrebne za 

presojo (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 49–50): 

 ali je dolžnik insolventen, 

 ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno 

prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, 

 ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni 

ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom sprejet stečajni 

postopek. 
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3.1.1 Predlog za začetek postopka 

Predlog prisilne poravnave je v bistvu ponudba dolžnika upnikom, naj pristanejo na 

zmanjšanje svojih navadnih terjatev in odložitev rokov za poplačilo teh. Dolžnik mora vsem 

upnikom ponuditi enake pogoje. Zakonske določbe glede začetka in poteka postopka prisilne 

poravnave sledijo namenu postopka in preprečitvi zlorabe instituta prisilne poravnave. 

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave vsebuje tudi podrejeni zahtevek, naj sodišče 

začne stečajni postopek v primeru, da bo predlog za začetek postopka prisilne poravnave 

zavrglo ali zavrnilo. Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora vsebovati naslednje 

priloge (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 50–53):  

 poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, ki ga zakon v 142. členu ZFPPIPP 

natančno opredeljuje, revidirati pa ga mora revizor, 

 revizorjevo poročilo, v katerem je revizor podal mnenje brez zadržkov, 

 načrt finančnega prestrukturiranja, 

 poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, v katerem je pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno mnenje, 

 dokaz o plačilu takse za sklep o začetku postopka prisilne poravnave in začetnega 

predujma. 

V primeru, da je predlog nepopoln, mora sodišče v osmih dneh predlagatelju izdati sklep o 

dopolnitvi nepopolnega predloga prisilne poravnave. Rok za dopolnitev je 15 dni in začne teči 

z dnem prejema sklepa (147. člen ZFPPIPP). 

Predlog za prisilno poravnavo ni dovoljen v naslednjih primerih (140. člen ZFPPIPP): 

 če je vložen pred potekom treh let od dneva, ko je dolžnik izpolnil vse obveznosti iz 

prejšnje prisilne poravnave, 

 če je vložen pred potekom dveh let od dneva, ko je sodišče izdalo sklep o umiku predloga, 

ker je dolžnik izven postopka prisilne poravnave odpravil insolventnost, 

 po začetku stečajnega postopka ni več dovoljeno predlagati postopka prisilne poravnave. 

Dolžnik lahko le v primeru, da je zunaj postopka prisilne poravnave odpravil vzroke za 

insolventnost, uspešno umakne predlog za začetek postopka prisilne poravnave. V izjavi o 

umiku mora tudi obrazložiti okoliščine, zaradi katerih je ponovno postal kratkoročno in 

dolgoročno plačilno sposoben, ter priložiti potrebna dokazila (149. člen ZFPPIPP). 

Po uvedbi postopka prisilne poravnave sme dolžnik opravljati le redne posle v okviru svoje 

dejavnosti, razen v določenih primerih, kjer pridobi soglasje sodišča (151. člen ZFPPIPP). 
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3.1.2 Začetek postopka  

Postopek prisilne poravnave se pravno gledano začne z dnem, ko je objavljen oklic o začetku 

postopka. Upravitelj mora najpozneje naslednji dan o tem obvestiti osebe, ki vodijo 

dolžnikove transakcijske račune. Nalog za plačilo v breme dolžnikovih računov se od začetka 

do konca postopka prisilne poravnave lahko izvede le na osnovi soglasja upravitelja. V tem 

obdobju izvajalec plačilnega prometa z dolžnikovimi računi tudi ne sme izvršiti nobenega 

plačila v breme transakcijskega računa na osnovi sklepa o izvršbi ali sklepa o prisilni izterjavi 

(Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 53–61). 

Z začetkom postopka prisilne poravnave insolventni dolžnik pridobi pravico odstopiti od 

vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, pravico pa lahko uresniči v enem mesecu od 

začetka postopka, če pridobi soglasje sodišča (166. člen ZFPPIPP). 

Insolventni dolžnik mora za vsak koledarski mesec oddati poročilo o poslovanju med 

postopkom prisilne poravnave, priložiti pa mora mesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega 

izida in izkaz denarnih tokov. Upravitelj mora o poročilu insolventnega dolžnika podati svoje 

mnenje (od 168. do 170. člen ZFPPIPP). 

Upravitelj mora poslovanje insolventnega dolžnika in izpolnjevanje njegovih obveznosti ves 

čas postopka nadzorovati, insolventni dolžnik pa mora upravitelju dati vse informacije, 

potrebne za nadzor, ter mu omogočiti nemoten vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo. 

Če upravitelj ugotovi kakršen koli razlog za ugovor, mora vložiti ugovor proti vodenju 

postopka prisilne poravnave. Razlogi za ugovor (po 172. členu ZFPPIPP) so lahko: 

 da dolžnik ni insolventen in lahko v celoti in v roku izpolni svoje obveznosti, 

 da lahko insolventni dolžnik svoje obveznosti izpolni v večjem deležu ali krajših rokih, 

kot jih ponuja s predlogom prisilne poravnave, 

 da je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako 

finančno prestrukturiranje, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, 

nižja od 50 %, 

 da je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga 

dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad 

dolžnikom začet stečajni postopek, nižja od 50 %, 

 da insolventni dolžnik ravna v nasprotju s prepovedjo glede omejitve poslov (151. člen 

ZFPPIPP) ali načelom razkritja finančnega položaja in poslovanja dolžnika (od 168. do 

171. člena ZFPPIPP). 

Načrt finančnega prestrukturiranja je po začetku postopka prisilne poravnave mogoče 

spremeniti v primeru, da dolžnik (180. člen ZFPPIPP): 

 upnikom ponudi višji delež plačila njihovih navadnih terjatev, višje obresti ali krajše roke 

za njihovo plačilo, kot jih je ponudil s prvotnim načrtom; 
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 pri alternativni ponudbi pretvorbe terjatev v deleže upnikom ponudi višje število delnic ali 

višji nominalni znesek osnovnega vložka, kot ga je ponudil s prvotnim načrtom; 

 upnikom ponudi dodatno alternativo, če take ponudbe ni dal s prvotnim predlogom. 

Zakon v primeru izvedbe finančnega prestrukturiranja določa tudi posebna pravila o 

spremembi osnovnega kapitala (od 186. do 199. člena ZFPPIPP), ki veljajo za primere: 

 povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve 

upnikov do insolventnega dolžnika, 

 poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube, če se 

v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja izvede hkrati s povečanjem osnovnega 

kapitala. 

O sprejetju prisilne poravnave odločajo upniki z glasovanjem. Pravico glasovanja ima vsak 

upnik, katerega terjatev je v postopku priznana ali verjetno izkazana, ne glasuje pa upnik, ki 

ima zavarovane ali prednostne terjatve. Delež glasovalnih pravic določa znesek vsake 

priznane ali verjetno izkazane terjatve, pomnožen s količnikom za glasovanje o prisilni 

poravnavi (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 57). : 

 za navadne terjatve: 1, 

 za podrejene terjatve: 0,5, 

 za terjatve, prenesene na insolventnega dolžnika v postopku spremembe osnovnega 

kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja: 

– če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 3, 

– če je predmet prenosa navadna terjatev: 2, 

– če je predmet prenosa podrejena terjatev: 0,25. 

Prisilna poravnava je sprejeta v primeru, da zanjo glasujejo upniki, katerih ponderirani zneski 

terjatev predstavljajo vsaj šest desetin zneska osnove za izračun deleža glasovalnih pravic 

(205. člen ZFPPIPP). Upravitelj mora o izidu glasovanja pripraviti poročilo, ki mora 

vsebovati transparentne podatke za izračun glasovalnih pravic, ponderiranih zneskov in 

odločitev upnikov (206. člen ZFPPIPP). 

V primeru, da ni dosežena potrebna večina za sprejetje prisilne poravnave, sodišče postopek 

ustavi in izda sklep o začetku stečajnega postopka (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 

58). 

Izpodbijanje potrjene prisilne poravnave je mogoče uveljavljati le s tožbo, ki mora biti 

vložena v roku šestih mesecev po poteku roka za plačilo terjatev, potrjenih v prisilni 

poravnavi (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 60). 
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3.2 Stečajni postopek 

Osnovni namen stečaja je, da so vsi upniki enako obravnavani in da dobijo poplačan enak 

odstotek svojih prijavljenih in priznanih terjatev, po končanem stečaju pa podjetje preneha in 

se izbriše iz sodnega registra.  

V čedalje več primerih pa stečajni postopek predstavlja skrajno obliko finančnega 

prestrukturiranja, čeprav ni namenjen temu. Temeljni predpostavki za to sta obstoj zdravega 

jedra ali zdravih jeder podjetja in neuvedba ali neizglasovanje prisilne poravnave, kot 

primarne metode finančnega prestrukturiranja. Običajno se še pred začetkom postopka zaradi 

insolventnosti najdejo interesenti za prevzem rentabilnega dela podjetja. V stečajnem 

postopku se tako oblikujejo poslovne celote, ki so običajno najprej predmet najema v 

nadaljevanju pa predmet prodaje kot poslovna celota. Ker z nakupom premoženja v stečajnem 

postopku kupec pridobi premoženje prosto bremen, tako pridobi dobro delujoči del, očiščen 

grehov iz preteklosti (Soklič 2014, 35). 

Stečajni postopki so lahko (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 63–72): 

 stečaj pravne osebe, 

 osebni stečaj, 

 stečaj zapuščine. 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na stečaj pravne osebe, ostala dva pa le bežno 

omenili. 

Stečajni postopek se lahko vodi nad vsako pravno osebo, če v zakonu za posamezno 

pravnoorganizacijsko obliko ali vrsto pravne osebe ni določeno drugače (223. člen ZFPPIPP). 

Z začetkom stečajnega postopka vsa pooblastila za vodenje poslov stečajnega dolžnika 

preidejo na upravitelja, ki ga določi pristojno sodišče. Stečajni postopek začne teči z dnem, ko 

je objavljen oklic o začetku stečajnega postopka (od 242. do 245. člen ZFPPIPP). 

3.2.1 Stečaj pravne osebe 

Kot že omenjeno, se stečajni postopek lahko vodi nad vsako pravno osebo, razen če je za 

posamezno pravnoorganizacijsko obliko v zakonu določeno drugače (223. člen ZFPPIPP). 

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži (231. člen ZFPPIPP): 

 dolžnik, 

 osebno odgovorni družbenik dolžnika, 

 upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in dokaz, da dolžnik zamuja s 

plačilom te terjatve več kot dva meseca. 
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 Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže 

terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka in okoliščino, da 

dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za več kot dva meseca. 

O predlogu za začetek stečajnega postopka odloča sodišče. V nekaterih, z zakonom določenih 

primerih, lahko sodišče odloči o začetku stečajnega postopka tudi samo po uradni dolžnosti 

(230. člen ZFPPIPP). Predlog za začetek stečajnega postopka je mogoče umakniti do izdaje 

sklepa sodišča o začetku postopka (232. člen ZFPPIPP). 

Obvezne sestavine predloga za začetek stečajnega postopka so (232. člen ZFPPIPP): 

 identifikacijski podatki o dolžniku, 

 opis dejstev in okoliščin glede dolžnikove insolventnosti, 

 zahtevek za začetek stečajnega postopka. 

Predlogu je treba priložiti še (232. člen ZFPPIPP): 

 morebitna dokazila glede dolžnikove insolventnosti in 

 dokaz o plačilu predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, razen če je 

predlagatelj po tem zakonu založitve predujma oproščen. 

Oklic o začetku stečajnega postopka se objavi na spletnih straneh AJPES. Upniki morajo 

svoje terjatve prijaviti v roku treh mesecev od objave oklica na spletnih straneh AJPES. 

Prednostnih terjatev ni treba prijaviti in jih mora upravitelj upoštevati sam, skladno z 

zakonom. Med prednostne terjatve spadajo (21. člen ZFPPIPP): 

 plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi 

insolventnosti; 

 odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, ter poklicne bolezni; 

 neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega 

postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja; 

 plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka 

postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega 

roka; 

 odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo 

delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno; 

 davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili. 

Preizkus terjatev se izvaja v več fazah, kar omogoča večkratno posodobitev, skladno z izidi 

vodenih pravdnih postopkov in stečajnega postopka.  

Upnikom mora biti omogočena popolna transparentnost stečajnega postopka. ZFPPIPP v 122. 

členu določa nabor podatkov in način dostopa do le teh. Na spletni strani Agencije Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) so objavljeni in 

brezplačno dostopni vsi sklepi sodišča, ki se nanašajo na stečajni postopek, vsi zapisniki 
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narokov in sej upniškega odbora, vsa poročila upravitelja, seznami preizkušenih terjatev, 

razpisi javnih dražb in zbiranj ponudb v zvezi z vnovčevanjem stečajne mase, višina stečajne 

mase in višina poplačila upnikov itd. Upniki lahko celoten potek stečajnega postopka 

neposredno spremljajo na spletu. 

Upniški odbor ni obvezen. Ustanovi se v primeru, da to zahtevajo upniki (Jovanovič, Novak 

Krajšek in Volk 2008, 66–67). Upniški odbor je organ upnikov, ki je popolnoma ločen od 

sodišča. Prvo sejo skliče stečajni upravitelj, vse nadaljnje seje pa sklicuje in vodi predsednik 

upniškega odbora. Upniški odbor daje mnenje in soglasja glede načina in vnovčevanja 

stečajne mase, opravljanja nujnih poslov in nadaljevanja poslovanja, obravnava poročila 

stečajnega upravitelja in izvaja druge z zakonom določene pristojnosti. 

V primeru, da stečajna masa ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka ali je neznatne 

vrednosti, se na predlog upravitelja in na osnovi mnenja upniškega odbora stečajni postopek s 

sklepom konča brez opravljene razdelitve upnikom (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 

67). 

3.2.2 Osebni stečaj 

Namen osebnega stečaja je zagotoviti, da iz premoženja fizične osebe vsi njeni upniki 

prejmejo plačilo hkrati in v enakih deležih (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 68–71). 

Osebni stečaj je možen nad: 

 insolventno fizično osebo, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče; 

 insolventnim podjetnikom ali zasebnikom, ki nima prebivališča v Sloveniji, ima pa tu svoj 

sedež; 

 insolventnim potrošnikom, ki v Sloveniji nima prebivališča, vendar tu prejema plačo ali 

ima premoženje. 

Upniki, ki so v primeru osebnega stečaja zamudili rok za prijavo terjatev in ločitvenih pravic, 

v nasprotju s stečajem nad pravno osebo, tu ne izgubijo pravice do poplačila iz stečajne mase 

(392. člen ZFPPIPP).  

V sklepu o končanju osebnega stečaja sodišče navede tudi, kolikšen del priznanih terjatev v 

stečaju ni bil poplačan, in naloži stečajnemu dolžniku, naj jih poplača (396. člen ZFPPIPP). 

Pred izdajo sklepa o končanju postopka lahko dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti 

(398. člen ZFPPIPP). 

3.2.3 Stečaj zapuščine 

Namen stečaja zapuščine je, da vsi upniki stečajne mase prejmejo plačilo svojih navadnih 

terjatev hkrati in v enakih deležih (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 71–72). Možen je 



 

38 

po vsaki umrli fizični osebi, ki je imela v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, pa tudi, ko 

oseba v Sloveniji ni imela prebivališča, vendar je tu njeno premoženje. Smiselno se tudi tu 

uporabljajo enaka pravila kot pri stečaju nad pravno osebo ali osebnem stečaju, razen v delih, 

ki niso relevantni. 

3.2.4 Programirani (načrtovani) stečaj 

Ideja programiranega stečaja je bila v Sloveniji do uvedbe ZFPPIPP inkriminirana in 

opredeljena kot namerna povzročitev stečaja. Idejo o programiranem stečaju so družbeno 

okolje, mediji, sindikati in še kdo ocenili kot poskus uničevanja slovenskega gospodarstva v 

korist drugih držav (Ivanjko, 2013). Sicer pa je bilo reševanje zdravih jeder temeljni model 

reševanja evropskega, še zlasti nemškega gospodarstva v času evropske gospodarske krize v 

sedemdesetih in osemdesetih letih preteklega stoletja (Ivanjko 2014). 

V starejši literaturi tako beremo, da se pojem programirani stečaj ne nanaša zgolj na primere, 

pri katerih je bilo vnaprej znano, da bo do stečaja prišlo in se je temu primerno sprejemalo 

tudi poslovne odločitve, ampak tudi v primerih, ko management in ostale odgovorne osebe 

niso pravočasno zaznali prihajajoče grožnje in niso pravočasno ukrepali ter z ustreznimi 

ukrepi preprečili ali vsaj minimizirali povzročene škode (Žnidaršič Kranjc 1993a, 170).  

Prejšnji Kazenski zakonih je inkriminiral dve kaznivi dejanji, kaznivo dejanje lažnega stečaja 

in kaznivo dejanje povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem. Obe sta zdaj združeni v 

enotno definicijo lažni stečaj, ki po Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – 

uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) spada med kazniva dejanja 

zoper gospodarstvo. S stečajno kriminaliteto se na splošno označujejo nezakonita ravnanja, ki 

povzročajo ali izrabljajo neplačevitost kot temeljni razlog prisilnega prenehanja podjetja 

(Jenul 2014). V tem okviru omogočajo tudi opravljanje ali prikrivanje drugačnih kriminalnih 

dejavnosti, ki so storjene pred začetkom stečajnih in izbrisnih postopkov po ZFPPIPP ali med 

njimi. Njihova skupna značilnost je, da vzbujajo sum namernega oškodovanja upnikov ali 

drugih oblik kaznivega gospodarjenja. 

Pri lažnem stečaju gre pravzaprav za okoriščanje oziroma poskuse prenosa poslovnih izgub na 

gospodarsko in celotno družbeno okolje. Storilec ravna načrtno, v nasprotju z moralnimi in 

etičnimi kodeksi, ruši temeljna pravila kapitalističnega gospodarjenja o prevzemu lastnega 

tveganja z namenom izogniti se plačilu obveznosti in obdržati ali pridobiti premoženje na tuj 

račun. ZFPPIPP omogoča uporabo posebnih pravil za nehoteno in nekrivdno povzročeno 

stanje plačilne nesposobnosti, v primeru lažnega stečaja pa posamezne osebe namenoma, z 

goljufijo ali nevestnim poslovanjem, vzpostavijo in vzdržujejo okoliščine, na katere ZFPPIPP 

veže nastop stečaja. 
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V izvedbe lažnih stečajev je pogosto vključenih več oseb, saj je v fazi izvedbe, ne glede na to, 

ali gre za navidezno prodajo, brezplačen odstop, lažne pogodbe, neresnične terjatve idr., 

sodelovanje takšnih sodelavcev in »pogodbenikov« nujno. Po Pravosodnem biltenu (Jenul 

2014) povzemamo nekatere kazalnike oziroma nekaj značilnih položajev, ki nakazujejo na 

stečajno kaznivo dejanje: 

 neobičajno gospodarsko poslovanje, ravnanja brez prave logike, opravljena z osebami 

zunaj kroga poslovnih partnerjev, s poznanimi ali povezanimi osebami, poslovanje brez 

razumne razlage in ustrezne podporne dokumentacije ter ustreznimi blagovnimi in 

denarnimi tokovi; 

 spregled pravne osebnosti, kadar družbeniki družbo kot pravno osebo zlorabijo za 

oškodovanje svojih ali družbenih upnikov na način, da s pravno osebo sklenejo določene 

pogodbe z namenom izogibanja plačila obveznosti; 

 poslovanje z obvodom, ko se posli in premoženje prenesejo na tretje osebe, praviloma 

sorodnike, znance, prijatelje ipd.; 

 veriženje podjetij, pri katerih ni osebne odgovornosti, zato se obveznosti iz gospodarjenja 

prenašajo na eno, premoženje pa na drugo podjetje istih lastnikov, z isto dejavnostjo in 

podobno firmo; po izčrpanju prvo podjetje z obveznostmi konča v stečaju (izbrisu), drugo 

pa materializira dobičke; 

 poslovanje s slamnato upravo, kjer gre zgolj za navidezno upravljanje, za kar so običajno 

značilni mladost, neizkušenost in neznatnost premoženja slamnatega direktorja, družinska 

povezava, posredno lastništvo gospodarja poslov, ki je tudi prejemnik koristi, tveganost 

poslov, izigravanje upnikov, pridobivanje protipravne koristi, prenos aktive na drugo 

podjetje, obvodno poslovanje in povzročanje stečaja; 

 nedovoljeni prevzem podjetja oziroma nedopustno prevzemanje podjetij z zadolžitvijo, pri 

čemer družbo najpogosteje kupuje njeno lastno poslovodstvo z načrtno oslabitvijo 

vrednosti, ki bo zagotovila nižjo prevzemno ceno, kar se najbolj grobo doseže z 

naklepnim stečajem in poznejšim nakupom družbe ali njenega premoženja kot dela 

stečajne mase. 

Stečaj je lahko povezan tudi s pranjem denarja, saj se prav s prenosi, skrivanjem in 

navideznimi posli lahko pride do sredstev, ki se jim s »pranjem« prikrije izvor ter se na ta 

način izmaknejo izsleditvi in zakonitim posegom upnikov (Jenul 2014). 

Bistveno pri opredeljevanju kaznivosti posameznega ravnanja v vezi s stečaji ali celo 

kaznivosti povzročitve stečaja je ravno dokazovanje zavedanja oziroma vedenja, da bo do 

stečaja prišlo. Velik izziv predstavlja težava ločevanja med visoko tveganimi, a še dopustnimi 

gospodarskimi odločitvami, in tistimi, ki že spadajo v cono kriminalnosti, saj se tu vedno 

upošteva tudi pravilo proste podjetniške presoje. Obveznosti članov uprave podjetja namreč 

niso obveznosti rezultata, temveč obveznosti skrbnega prizadevanja. Tudi če se poslovna 

odločitev naknadno izkaže kot napačna, to dejstvo samo po sebi ne pomeni kršitve njihove 

obvezne skrbnosti (Čop 2018). 
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Glede na razmere v svetu in čas, v katerem živimo, lahko pričakujemo trend porasta 

gospodarskega kriminala in znotraj te skupine skoraj gotovo tudi vedno več primerov suma 

namerne povzročitve stečaja. Nedvomno bi bilo treba v to področje vložiti več energije in 

resursov, predvsem na področju znanja na tem interdisciplinarnem področju (Čop 2018). 

ZFPPIPP je leta 2013 prinesel zakonsko ureditev programiranega stečaja. Omenjeni model 

reševanja prezadolženih gospodarskih subjektov je pozitivno ocenil tudi Mednarodni denarni 

sklad (IMF), ki je poudaril potrebo po uveljavitvi izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe kot 

novega načina finančnega prestrukturiranja. Omenjeni institut je zdaj urejen v 221.o in 221.t 

členu ZFPPIPP (Ivanjko 2013). 

Razlogi za izvedbo programiranega stečaja so ohranitev zdravih jeder prezadolženih podjetij, 

ustreznosti ureditve položaja upnikov in nadaljevanje podjetniškega poslovanja ter ohranjanja 

funkcionalne vloge podjetniškega premoženja. Programirani stečaj se sedaj izvaja v postopku 

prisilne poravnave ob uporabi nekaterih določb ZGD-1. V skladu z 221.o členom ZFPPIPP se 

po izvedbi izčlenitve in ustanovitve nove družbe, nad dolžnikom (družbo materjo) opravi 

stečajni postopek, kar je tudi bistvo programiranega stečaja (Ivanjko 2013). 

Osnovna ideja programiranega stečaja izhaja iz dejstva, da se v stečaju upošteva le vrednost 

stvari (premoženja) ne pa tudi bistva podjetništva, kot sta znanje in organizacija. Če se ob 

programiranem stečaju ustanovi nova družba, ki od dolžnika prevzame oz. vzame v zakup le 

minimalno premoženje in nanj naveže vse nematerialne vrednosti dolžnika, ki v stečajni masi 

sicer nimajo vrednosti, se doseže nadaljevanje dejavnosti dolžnika tudi po opravljenem 

stečaju nad dolžnikom, z vsemi vrednostnimi sestavinami, ki imajo vrednost le ko so v  

funkciji podjetniškega življenja. Poleg tega se zagotovi tudi del delovnih mest, oplemeniti se 

vloženo stvarno premoženje z nematerialnim premoženjem v novoustanovljeni družbi, upniki 

z izločitvijo dela stvarnega premoženja iz stečajne mase niso oškodovani (kot je bilo mnenje 

včasih), ker namesto vloženega premoženja prejmejo delež v novoustanovljeni družbi ali pa si 

terjatve poplačujejo s prihodki od njenega poslovanja. Novoustanovljeni družbi se omogoči 

razvoj brez bremen iz preteklosti in končno gledano, se globalno v podjetništvu nič bistveno 

ne spremeni, razen običajno začasnega zmanjšanja obsega dejavnosti in spremembe v 

lastništvu (Ivanjko 2014). 

Pri postopku reševanja zdravih jeder je bistveno, da predlagatelj (dolžnik ali upniki) že ob 

začetku prisilne poravnave predvidi izčlenitev zdravega jedra iz podjetja prezadolžene družbe 

ter sočasno stečaj družbe matere (dolžnika). Ta oblika prestrukturiranja mora biti predvidena 

že v Načrtu finančnega prestrukturiranja, ki se izvede z ustanovitvijo nove družbe in jasno 

opredeljeno, da se nad dolžnikom izvede stečaj (Ivanjko 2014).  

Bistveno za to obliko prisilne poravnave ni poravnava upniških terjatev z zmanjšanjem in 

odložitvijo zapadlosti ali alternativna poravnava terjatev z deleži v dobičku, kot je to pri 

običajni prisilni poravnavi. Pri prisilni poravnavi, v kateri se ustanavlja nova družba, se 
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praktično večina terjatev rešuje v okviru delitve stečajne mase družbe matere. Na novo družbo 

je dovoljeno prenesti samo tisto premoženje dolžnika kot prenosne družbe, ki je potrebno za 

opravljanje podjema nove družbe. Glede obveznosti pa je na novo družbo dovoljeno prenesti 

zgolj obveznosti, katerih predmet so terjatve zavarovane z ločitveno pravico na premoženju, 

ki se prenese nanjo (Ivanjko 2013). 

V primeru prestrukturiranja z izčlenitvijo zdravega jedra v postopku prisilne poravnave, mora 

biti Načrtu finančnega prestrukturiranja v posebni prilogi priložen tudi Izčlenitveni načrt. 

Omenjena priloga mora vsebovati (Ivanjko 2014): 

 firmo in sedež dolžnika kot prenosne družbe, 

 predlog aktov o ustanovitvi novih družb (praviloma d.o.o.), 

 izjavo o prenosu delov premoženja dolžnika na nove družbe, pri čemer je dovoljeno 

prenesti le tisto premoženje dolžnika, ki je potrebno za opravljanje podjema nove družbe, 

 prenos obveznosti na nove družbe, pri čemer se prenašajo le tiste pravice in obveznosti, ki 

so vezane na njeno premoženje, 

 dan obračuna izčlenitve, ki mora biti določen bilančni presečni dan, 

 opis in dodelitev delov premoženja in obveznosti, ki se prenesejo na posamezno novo 

družbo, 

 določilo o dodelitvi tistih delov premoženja, ki jih sicer na podlagi delitvenega načrta ne 

bi bilo mogoče dodeliti nobeni od družb, ki je udeležena pri delitvi, ter 

 zaključno poročilo dolžnika in otvoritvene bilance novih družb. 

Načrt finančnega prestrukturiranja lahko določa, da se po izvedbi izčlenitve nad dolžnikom 

opravi postopek redne, prostovoljne likvidacije ali stečajni postopek. Postopka prisilne 

poravnave ni možno nadaljevati. V praksi običajno dolžnik preneha po postopku stečaja in ne 

po postopku likvidacije, saj bi v primeru likvidacije moralo premoženje dolžnika omogočiti 

poplačilo vseh upnikov, ki niso svoje ločitveno premoženje prenesli v novoustanovljene 

družbe (Ivanjko 2014). 

Postopki reševanja zdravih jeder, v praksi opredeljeni z negativnim predznakom kot 

programiran stečaj, niso nikakor povezani z namerno povzročitvijo stečaja, kot se je to 

razumelo in razlagalo v preteklosti. Gre zgolj za vnaprejšnjo strokovno ugotovitev, da celotne 

družbe dolžnika ni mogoče rešiti brez stečaja in se s tem postopkom rešuje le del dolžnika ob 

jasnem spoznanju, da bo družba mati končala v stečaju (Ivanjko 2013). 

3.3 Prisilna likvidacija 

Prisilna likvidacija je postopek prenehanja pravnih oseb, ki ga izvede sodišče po uradni 

dolžnosti, kadar tako določa zakon. Takšen primer je, kadar sodišče ugotovi ničnost 

kapitalske družbe ali ničnost vpisa ustanovitve drugega subjekta v sodni register. V takšnem 
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primeru sodišče po uradni dolžnosti začne postopek likvidacije tega subjekta (Jovanovič, 

Novak Krajšek in Volk 2008, 75).  

Sodišče lahko začne postopek prisilne likvidacije (420. člen ZFPPIPP): 

 po uradni dolžnosti, če tako določa zakon, ali 

 na predlog osebe, za katero zakon določa, da je upravičena predlagati začetek postopka 

prisilne likvidacije, 

Če zakon ne določa, kdo lahko predlaga začetek postopka prisilne likvidacije, lahko predlog 

vloži (420. člen ZFPPIPP): 

 sodišče ali drug državni ali nadzorni organ, ki je v skladu z zakonom odločil o prenehanju 

pravne osebe ali obstoju razloga za njeno prenehanje, ali 

 oseba, na zahtevo katere je sodišče ali drug državni ali nadzorni organ sprejel odločitev o 

začetku postopka. 

V primeru, ko poslovodstvo ne deluje več kot 12 mesecev ali v primeru zmanjšanja 

osnovnega kapitala pod zakonsko določen minimum, sodišče po uradni dolžnosti izvede 

likvidacijski postopek, na osnovi predhodno izdane pravnomočne sodbe. Obstoj zakonskega 

razloga za prenehanje družbe je tu ugotovljen na osnovi tožbe manjšinskih delničarjev, članov 

organov vodenja ali nadzora delniške družbe (v nadaljevanju d. d.) ali manjšinskih 

družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d. o. o.) (Jovanovič, Novak 

Krajšek in Volk 2008, 75–76).  

Sodišče likvidacijski postopek izvede tudi pri tistih pravnih osebah, pri katerih sicer obstajajo 

razlogi za avtonomno likvidacijo (odločitev vodstva družbe o prenehanju), vendar zakonodaja 

ne določa pristojnega organa ali pravil likvidacijskega postopka. Takšni pravni subjekti so 

zavodi in javne agencije (Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 76).  

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/2009) sicer določa prenehanje zadruge po 

likvidacijskem postopku, nima pa drugih določb o tem postopku in tudi ne določa, da bi se 

lahko smiselno uporabile določbe o avtonomni likvidaciji po Zakonu o gospodarskih družbah 

(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 

44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). Za zadruge zato pridejo v poštev le določbe o prisilni 

likvidaciji. 

Stranke v postopku prisilne likvidacije so družbeniki pravne osebe, nad katero se vodi 

postopek. Upniki tu niso stranke postopka in v tem postopku niso upravičeni opravljati 

procesnih dejanj (422. člen ZFPPIPP). 

V primeru, da je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek prisilne likvidacije, 

insolventna, mora upravitelj v njenem imenu v 15 dneh po dnevu, ko to ugotovi ali bi to 

moral ugotoviti, če bi ravnal s profesionalno skrbnostjo, sodišču predlagati začetek stečajnega 
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postopka. Sodišče na predlog upravitelja ustavi postopek prisilne poravnave in začne stečajni 

postopek (423. člen ZFPPIPP). 

3.4 Bistvene razlike med postopkom prisilne likvidacije in stečajem 

V postopku prisilne likvidacije je obvezno 100 % poplačilo vseh upnikov (privilegiranih, 

ločitvenih, izločitvenih in navadnih). Postopek prisilne likvidacije je torej možen le v primeru, 

ko premoženje subjekta zadošča za celotno poplačilo vseh obveznosti do upnikov. Če se 

izkaže nasprotno, mora likvidacijski upravitelj v roku 15 dni predlagati začetek stečajnega 

postopka. Zaradi tega v primeru prisilne likvidacije ni predpisana uporaba pravil o prijavi in 

preizkusu terjatev. Ravno tako ni posebnih pravil glede prodaje premoženja, na katerem se 

uveljavljajo ločitveni in izločitveni zahtevki, kot je to na primer v stečajnem postopku 

(Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 80–81).  

Rok za prijavo upniških terjatev v tem postopku ni prekluziven. Upniki jih lahko prijavijo 

najkasneje do pravnomočnosti sklepa o razdelitvi ostanka likvidacijske mase delničarjem ali 

družbenikom. Likvidacijski upravitelj mora poplačati vse znane terjatve, tudi če jih upniki 

niso prijavili. Vendar pa v primeru, da terjatve likvidacijskemu upravitelju niso bile in mu 

niso mogle biti znane, upniki pa niso bili poplačani, ker svojih terjatev niso pravočasno 

prijavili, za škodo, ki jim je nastala, ne morejo uveljavljati odškodninske odgovornosti 

(Jovanovič, Novak Krajšek in Volk 2008, 80–81).    

3.5 Stečaj KGZ Krpan z.o.o. 

Kot lahko razberemo iz Letnih poročil KGZ Krpan z.o.o. se je zadruga borila z večjimi ali 

manjšimi poslovnimi težavami že vsaj od leta 2010 dalje: 

 Nadaljevali smo pa tudi z ukrepi racionalizacije in izboljšali poslovanje v nekaterih 

poslovalnicah, ki so v prejšnjem letu poslovale negativno (KGZ Krpan 2010, 3). 

 Nadaljevali smo z ukrepi racionalizacije in izboljšali poslovanje v nekaterih 

poslovalnicah, ki so v prejšnjem letu poslovale negativno (KGZ Krpan 2011, 3). 

 Proti koncu leta 2012 nam je uspelo zagotoviti likvidnost, ker smo spremenili kratkoročne 

kredite v dolgoročne (KDZ Krpan 2012, 3). 

 Zaposlene smo premeščali na svoje lokacije, nekaj jih je šlo v pokoj, nekaj pa smo jih 

odpustili z odpravnino. Recesija se je poznala najbolj ma prodaji pohištva, zato je bil ta 

ukrep nujen in smiseln, kajti že tako je v tem obdobju nastala velika izguba (KGZ Krpan 

2013, 3). 

 Vse omenjene trgovine so že nekaj časa , kljub našim prizadevanjem, poslovale z izgubo. 

V letu 2014 nam je tudi uspelo reprogramirati bančne kredite na daljše časovno obdobje 

(KGZ Krpan 2014, 3). 
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 Vse omenjene trgovine so že nekaj časa, kljub našim predvidevanjem, poslovale z izgubo 

(KGZ Krpan 2015, 3). 

 Iz revizorjevega poročila kot priloga k letnemu poročilu: Želeli bi opozoriti, da ima 

zadruga KGZ Krpan z.o.o. na obračunski dan 31.12.2016 za 823.399,17 EUR izgube. To 

dejstvo nakazuje na možnost, da zadruga KGZ Krpan z.o.o. ne bo mogla nadaljevati 

poslovanje kot delujoče podjetje (KGZ Krpan 2016a, 48). 

V letnem poročilu za leto 2012 so poročane težave z likvidnostjo, ki so jih rešili s pretvorbo 

kratkoročnih kreditov v dolgoročne, zgolj predvidevamo pa lahko, da so bile težave z 

likvidnostjo več ali manj prisotne skozi vsa leta od leta 2012 dalje.  

S podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju z dne 21.2.2017, je bilo v KGZ Krpan z.o.o. 

angažirano podjetje SF svetovanje d.o.o.. Dne 13.3.2017 je bil sklenjen še aneks k pogodbi, s 

katerim se je dogovorila tudi pomoč pri poslovodenju (SF svetovanje 2017). V Poročilu o 

opravljenih storitvah s strani SF Svetovanje d.o.o. sicer piše, da je bilo že v osnovni pogodbi 

dogovorjeno, da se v zadrugi izvede sanacija in kot del tega tudi prisilna poravnava. Nadalje 

če, da so ob pregledu poslovanja ugotovili, da zadruga ne izpolnjuje kriterijev po ZFPPIPP za 

uvedbo prisilne poravnave, saj naj ne bi izpolnjevala pogojev za insolventnost, zato se je 

pristopilo k sanaciji poslovanja izven postopka insolventnosti. Vendarle pa v tem istem 

dokumentu lahko preberemo, da je junija imela zadruga vse kazalnike take, da ni več niti 

formalno izpolnjevala pogojev za prisilno poravnavo. Prodali so blago iz spomladanske 

sezon, prodali so nekurantne zaloge, pripeljali so za cca 500.000 EUR novih dobav in s tem 

pokrili za cca 1,5 mio EUR starih terjatev dobaviteljev. Tako se jim je spremenila struktura 

dolga do te mere, da zadruga ni bila več insolventna. 

Tu se pojavlja resna dilema glede obstoja pogojev za uvedbo prisilne poravnave (obstoja 

insolventnosti) že v začetku leta 2017 in vprašanje ali bi bilo ob takojšnji uvedbi prisilne 

poravnave podjetje še moč rešiti. 

Poslovodstvo KGZ Krpan z.o.o. je dne 19.10.2017 vložilo nepopoln predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave. Ker poslovodstvu v odrejenem roku predloga ni uspelo dopolniti 

z vsemi manjkajočimi dokazili, je še pred iztekom roka sodišču predlagalo, da se nad 

dolžnikom začne stečajni postopek, ki se je začel s sklepom sodišča z dne 27.11.2017. 

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave ni vseboval Načrta finančnega 

prestrukturiranja in tudi ne Izločitvenega načrta, torej po vsej verjetnosti ni šlo za programiran 

stečaj (KGZ Krpan z.o.o. 2017). Vseeno pa je težko razumeti prave namene in cilje takratnega 

vodstva zadruge. Zdi se skorajda nemogoče, da bi, ob predpostavki poštenega vodenja v 

skladu z načeli poslovnofinančne stroke, spregledali resnost situacije in tako dolgo odlašali s 

sprejetjem konkretnih ukrepov za reševanje podjetja. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V empirično raziskavo smo zajeli eno organizacijo, in sicer zadrugo. Zadruge kot posebne 

vrste organizacij opredeljujejo in urejajo tudi pravni predpisi. Slovenski Zakon o zadrugah 

opredeljuje zadrugo kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen 

pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, 

svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Med bistvenimi 

lastnostmi zadruge se navajata zlasti sodelovanje članov z zadrugo in osebna narava članstva. 

Člani si zagotavljajo gospodarske koristi s tem, da z zadrugo aktivno sodelujejo – kot 

dobavitelji (v prodajnih zadrugah), odjemalci (v potrošniških oziroma nabavnih zadrugah), 

delavci (v delavskih zadrugah), uporabniki ali/in izvajalci storitev zadruge (v stanovanjskih, 

kreditnih, zdravstvenih, izobraževalnih in drugih zadrugah) in ne pretežno na osnovi pasivne, 

kapitalske udeležbe. Ker so člani kot lastniki zadruge sočasno uporabniki in izvajalci njenih 

storitev, v teoriji poudarjajo značilno zadružno načelo istovetnosti oziroma identitete. Zadruga 

ima občni zbor in predsednika zadruge ter nadzorni odbor ali najmanj enega preglednika. 

Zadruga, ki ima deset ali več članov, ima tudi upravni odbor. Če zadružna pravila tako 

določajo, ima zadruga tudi direktorja in druge organe. Na občnem zboru, kot najvišjem 

organu zadruge, imajo člani enako glasovalno pravico, ne glede na kapitalsko udeležbo in 

obseg sodelovanja z zadrugo. 

Obravnavana zadruga je bila ustanovljena leta 1948 in je v letih obstoja doživela vrsto 

sprememb. Leta 1993 sta se takratna Mercator Kmetijsko gozdarska zadruga in KGZ Loška 

dolina združili v enovito Mercator Kmetijsko gozdarsko zadrugo Cerknica. Leta 1999 se je 

preimenovala v KGZ Cerknica z. o. o. Veliko spremembo je v letu 2009 prinesla pripojitev 

Kmetijske zadruge Vrhnika z. o. o. h KGZ Cerknica z. o. o. Leta 2011 se je preimenovala v 

KGZ Krpan kmetijsko gozdarska zadruga z. o. o. V letu 2016 je imela KGZ Krpan z. o. o. 

223 članov, večinoma kmete iz občin Borovnica, Cerknica, Horjul, Log-Dragomer, Nova vas, 

Stari trg in Vrhnika. Z vpisom v sodni register je imela registrirane naslednje dejavnosti 

(KGZ Krpan 2016a): 

 posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali in ostalega, 

 pridelovanje žita in drugih poljščin, 

 sadjarstvo, 

 reja živali, 

 trgovina na debelo, 

 trgovina na drobno, 

 skladiščenje itd. 

Konec leta 2016 je bilo v zadrugi 161 zaposlenih, imeli so 16 živilskih trgovin, devet 

agrocentrov, pet specializiranih trgovin oziroma oddelkov s tekstilom, dve cvetličarni, dve 

papirnici in drogeriji, trgovino s pohištvom, tri tehnične trgovine in dve mesnici. Poleg 
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omenjenega je zadruga ustvarjala prihodke še z odkupom mesa, mleka in lesa. Prihodki od 

odkupov so predstavljali 10 % vseh prihodkov (KGZ Krpan 2016a). 

Nad KGZ Krpan z. o. o. se je s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 27. 11. 2017 

začel stečajni postopek. Večino časa poslovanja je zadrugo zastopal direktor Marjan Kržič, po 

njegovi razrešitvi pa od 13. 3. 2017 dalje direktor Robert Urleb (Drobnak 2018).  

Dne 19. 10. 2017 je takratno poslovodstvo zadruge vložilo nepopoln predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave, sodišče pa je s sklepom z dne 23. 10. 2017 poslovodstvu 

naložilo, da predlog ustrezno dopolni. Ker poslovodstvu v odrejenem roku predloga ni uspelo 

dopolniti z vsemi zahtevanimi dokazili, je še pred iztekom roka sodišču predlagalo začetek 

stečajnega postopka (Drobnak 2018).  

4.1 Namen in cilj raziskave 

Glavni namen raziskave je s proučevanjem različnih stališč deležnikov pridobiti razumevanje 

notranjih procesov, ki so privedli do stečaja zadruge, in identificirati prave vzroke za stečaj. 

Zavedamo se, da je to zahtevna naloga. Vzrokov je lahko veliko. Med sabo se prepletajo. 

Nekateri so očitni, drugi skriti, nekateri zavajajoči in lahko samo delujejo kot vzroki, a so v 

bistvu lahko zgolj posledica. Osebe, ki bi lahko podale najbolj jasno sliko, običajno nosijo 

tudi del odgovornosti za nastalo situacijo in ne želijo predstaviti celotne zgodbe in dati vseh 

informacij, še posebej v primerih načrtovanih stečajev, saj odločitve in dejanja, ki podjetje 

načrtno vodijo v stečaj, za odgovorne osebe pomenijo tudi moralno in ne nazadnje kazensko 

odgovornost. Po drugi strani pa osebe, ki v sprejemanje odločitev niso bile vključene, 

običajno nimajo pravih informacij, ki bi dejansko imele težo in pomen, ampak se naslanjajo 

zgolj na govorice in prikrojene informacije. 

V raziskavi bomo vztrajno sledili namenu odkriti prave vzroke, odločitve ali odsotnost 

potrebnih odločitev, ki so zadrugo pripeljali do propada, hkrati pa tudi izpostavili znake, ki so 

kazali na to, da s podjetjem nekaj ni v redu.  

Zaradi izbrane metodologije raziskave posploševanje pridobljenih spoznanj ni možno. Cilj 

raziskave je čim bolj natančno predstaviti pogled deležnikov na obravnavani primer in 

njihovo razumevanje procesa, vzrokov ter njihove vloge ob nastajanju krize in v postopku 

stečaja. Cilj magistrske naloge bo dosežen, če bo delo vsaj pri kakšnem vodstvenem kadru v 

prihodnosti povečalo občutek odgovornosti, ki ga vodstveni položaji zahtevajo, do 

zaposlenih, podjetja, družbe in ne nazadnje tudi do sebe. 
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4.2 Metodologija zbiranja podatkov in vzorec raziskave 

Metodologija je veda, znanost, ki se na normativen način ukvarja z dejavnostjo znanstvenika 

pri spoznavanju predmeta svojega dela. Ko rečemo normativen, to pomeni, da metodologija 

predpisuje, kako naj znanstvenik pride do resničnega spoznanja na najbolj ekonomičen način 

(Flere in Jaušovec 2000). Cilj znanstvenega raziskovanja je vedno neko spoznanje.  

Raziskava temelji na kvalitativni metodologiji oziroma konstrukcionistični paradigmi, ki 

izhaja iz predpostavke, da ni absolutne resničnosti. Resnica je odvisna od tega, kdo jo 

postavlja. Določajo jo ljudje in ne objektivni in zunanji dejavniki. V raziskavi se 

osredotočamo na odkrivanje, kako deležniki razumejo dogodke in kakšen pomen jim 

pripisujejo. Odločili smo se za metode zbiranja podatkov, ki nam bodo omogočile 

pridobivanje poglobljenih informacij – polstrukturirani intervju, analizo dokumentov in 

metodo kritičnega dogodka. 

V raziskavi je uporabljen nenaključni, namenski vzorec, tako pri izbiri dokumentacije kot pri 

izbiri intervjuvancev, z izborom dokumentacije oziroma oseb, za katere kot raziskovalec 

menimo, da nam lahko o našem raziskovalnem vprašanju največ povedo. 

Za izboljšanje veljavnosti raziskave smo uporabili različne vire podatkov z natančnim opisom 

zbiranja podatkov in sklepanja, izvedli triangulacijo po skupinah intervjuvancev in po 

uporabljenih metodah.  

Z obravnavano organizacijo nas sicer vežejo dolgoletno poznavanje, nekaj let zaposlitve pred 

veliko leti in, sicer popolnoma neaktivno, več kot 20-letno članstvo. Omenjeno bi lahko bilo 

razlog za morebitno preveliko kritičnost, vsekakor bomo skušali v največji meri ohraniti 

raziskovalno objektivnost in nepristranskost. 

4.2.1 Način zbiranja podatkov 

V prvi fazi smo se osredotočili na zbiranje čim večje količine sekundarnih podatkov in 

informacij, ki se nanašajo na obravnavano temo. Vire informacij smo iskali v podatkovnih 

zbirkah, na spletnih straneh, v časopisih in lastnem arhivu. Letna poročila zadruge, prosto 

dostopna na straneh AJPES, so le od leta 2013 naprej. Za namen primerjave podatkov v 

daljšem časovnem območju smo AJPES zaprosili še za letna poročila za leta od 2008 do 2012 

in jih brez težav dobili. 

Pred nadaljnjim zbiranjem podatkov smo se odločili za temeljit pregled že zbranega gradiva 

in seznanitev s tematiko. Takšen pristop se nam je zdel bolj učinkovit, saj so podatki 

pridobivali pomen in smo lažje ločili uporabne podatke od nepomembnih. Vsaj delno 

poznavanje tematike in dotičnega problema se nam je zdelo tudi dobra osnova za nadaljnje 

delo. 
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V nadaljevanju smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili z namensko 

izbranimi osebami/deležniki zadruge, zbrali še primarne podatke. Podatki, zbrani z intervjuji, 

so se izkazali za bogat vir informacij in so veliko prispevali k resničnemu razumevanju 

proučevane problematike. 

Kot dopolnilo intervjuju smo uporabili še metodo kritičnega dogodka. Izvedbo oziroma vsak 

opravljen intervju smo posneli in pozneje pripravili prepis. Med vsakim intervjujem smo se 

osredotočili tudi na obnašanje intervjuvancev in njihove reakcije, spremembe tona, 

gestikulacije in ostale znake neverbalne komunikacije ob posameznih vprašanjih oziroma 

temah. 

4.2.2 Opredelitev populacije 

Raziskovalna naloga je zasnovana kot kvalitativna študija enega primera pravne osebe, v 

obravnavanem primeru zadruge. Analiza dokumentacije sicer vsebuje tudi kvantitativne 

elemente, ki so vključeni predvsem zaradi narave obdelave finančnih podatkov in z namenom 

dodatnega preverjanja ugotovitev ter s tem povečanja veljavnosti raziskave. Namen naloge ni 

statistično posploševanje na širšo populacijo, kar zaradi uporabljene metodologije tudi ni 

možno. Namen naloge je priti do teoretično relevantnih ugotovitev, odkriti, kako udeleženci 

razumejo obravnavano tematiko, in prikazati razumevanje skozi njihove oči. 

Obravnavana enota zavzema eno pravno osebo in njene ključne deležnike. Vzorec je majhen, 

nenaključen in namenski. Iz izbranih skupin deležnikov (nekdanji management, lastniki in 

zaposleni) smo v raziskavo vključili osebe, za katere menimo, da so najbolje seznanjene z 

resničnim potekom dogodkov, ki so zadrugo pripeljali do stečaja. 

4.3 Oblikovanje in sestava vprašalnika 

Vprašalnik za polstrukturirani intervju smo pripravili iz petih osnovnih vprašanj z dodatnimi, 

vnaprej pripravljenimi podvprašanji. Dopustili smo možnost nekatera vprašanja ali 

podvprašanja prilagoditi debati, jih izpustiti, oblikovati nekoliko drugače ali celo zastaviti 

nove ključne točke in s tem dodati nova vprašanja med intervjujem. 

S prvim vprašanjem smo skušali ugotoviti splošno poznavanje in razumevanje obravnavane 

teme intervjuvanca, z nadaljnjimi vprašanji pa smo se osredotočili na njegovo videnje in 

razumevanje dogodkov v zvezi z raziskovalnim primerom. Vsakemu intervjuvancu je bil 

takšen pristop pred začetkom intervjuja tudi razložen. Ravno tako jim je bilo podano tudi 

zagotovilo o anonimnosti in nerazkrivanju njihove udeležbe v raziskovalni nalogi. 

Vprašanja s podvprašanji, kot vodilo za izvedbo intervjuja: 

 Vprašanje št. 1: Kako razumete krizo v podjetju? Kaj je za vas stečaj podjetja? 
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– Kaj so po vašem mnenju (na splošno) glavni razlogi, da se podjetja znajdejo v krizi? 

– Kaj so po vašem mnenju morebitni kazalniki ali znaki, ki nakazujejo na krizo v 

podjetju? 

– Kdaj se po vašem mnenju ti znaki pokažejo v podjetju? 

– Kako razumete načrtovani oziroma programirani stečaj? 

 Vprašanje št. 2: Kateri so bili, po vašem mnenju, glavni vzroki za nastalo krizo v zadrugi? 

– Prosim, opišite kritični trenutek, kritično odločitev ali niz odločitev managementa, ki 

so po vašem mnenju povzročili razvoj dogodkov, ki so sledili. 

 Vprašanje št. 3: Kakšni ukrepi bi bili po vašem mnenju smiselni, da bi se izognili stečaju? 

– V katerem trenutku razvoja krize bi morali sprejeti te ukrepe? Zakaj ti ukrepi po 

vašem mnenju niso bili sprejeti? 

– Kdo je po vašem mnenju tu odigral glavno vlogo? Kakšna je bila ta vloga? 

 Vprašanje št. 4: V čem vidite prednosti in v čem slabosti načrtovanega stečaja? 

– Katere odločitve managementa, lastnikov ali nadzornikov po vašem mnenju lahko 

nakazujejo na načrtovani stečaj? 

 Vprašanje št. 5: Kako vidite svojo vlogo pri nastanku krize in stečaju zadruge? 

– Ali bi danes, postavljeni v isto situacijo, ukrepali drugače? 

– Ali menite, da bi z drugačnim ravnanjem lahko spremenili razvoj dogodkov oziroma 

bi vaše drugačno ravnanje lahko občutno spremenilo razvoj dogodkov, rešilo zadrugo 

iz krize in ji omogočilo nadaljnje poslovanje? 

4.4 Analiza dokumentacije 

Analiziranje je nekakšna splošna pot k spoznanju. Pomeni proučevanje določenega pojava, ki 

ga želimo spoznati, in njegovo členitev na dele z namenom, da bi ugotovili, kako posamezni 

deli vplivajo na doseganje ciljev tega pojava. Delov nikoli ne moremo oziroma ne smemo 

analizirati v neodvisnosti od drugih, zato je analiza kot metoda spoznavanja vedno povezana s 

sintezo (Bergant 2007, 20).  

Analiza v prvotnem pomenu predstavlja členitev neke enote ali celote na sestavne dele. Z 

razvojem je ta pojem dobil širši pomen, na primer pojasnjevanje, presoja, ocenjevanje, 

raziskovanje, ugotavljanje in podobno. Analiza je vsebinsko zaokrožen proces, ki ne vsebuje 

odločanja in načrtovanja, vendar je ključna osnova zanju. Analiza je pravzaprav prva faza 

načrtovanja, torej osnova ali temelj za dobro načrtovanje (Bergant 2007). V nalogi namen 

analize ni načrtovanje, ampak zgolj ugotavljanje razlogov za težave in stečaj zadruge . 

Proces analiziranja vsebinsko poteka v treh povezanih procesih (Bergant 2007, 25). To so: 

 spoznavni proces predmeta analize, 

 proces primerjanja in 

 proces oblikovanja informacij. 
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Spoznavni proces zajema vse metode in pristope, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju 

problema. Šele ko je problem oziroma cilj analize spoznan z vseh vidikov, se začne proces 

primerjanja ter ugotavljanja odstopanj, njihove pomembnosti, slabosti, prednosti, nevarnosti 

in priložnosti. Na tej osnovi se začne oblikovati informacija, ki logično povzame ugotovitve 

(Bergant 2007, 25). 

V praksi obstaja zelo veliko različnih klasifikacij vrst analize poslovanja, npr. glede 

uporabnika, namena, tehnike, vsebine, časa, vrste organizacije itd., ravno tako tudi metod 

analize poslovanja (Bergant 2007, 29–31), a členitev in razlaga presegata namen te naloge. 

Računovodske kazalnike lahko po namembnosti kot temeljni lastnosti informacije razvrstimo 

na naslednji način (Bergant 2007, 34): 

 kazalniki učinkovitosti: 

– kazalniki dobičkonosnosti, 

– kazalniki gospodarnosti in 

– kazalniki proizvajalnosti; 

 kazalniki plačilne sposobnosti: 

– kazalniki kratkoročne plačilne sposobnosti, 

– kazalniki dolgoročne plačilne sposobnosti in tveganj; 

 kazalniki uspešnosti (primerjava z načrtovanimi in želenimi kazalniki). 

Pri analizi dokumentacije smo se osredotočili le na nekatere izmed računovodskih kazalnikov 

in na analizo finančnega položaja podjetja. Za normalno poslovanje podjetja in ustvarjanje 

tekočega dobička je tekoča plačilna sposobnost nujna. Dobiček je pogoj za obvladovanje in 

zagotavljanje plačilne sposobnosti tudi v prihodnosti. Rastoče podjetje mora stalno 

zagotavljati kratkoročno plačilno sposobnost, kar pomeni, da mora v kratkem roku zagotoviti 

potrebna likvidna sredstva za pravočasno izvedbo plačil. Podjetje je sicer v danem trenutku 

lahko plačilno sposobno kljub poslovanju z izgubo, vendar tak položaj nakazuje na tveganje 

pri uresničevanju načela trajne plačilne sposobnosti podjetja (Bergant 2007, 82). 

Rast finančne moči podjetja je pogoj za obvladovanje tveganj v zvezi s plačilno sposobnostjo 

podjetja. Pojem finančne moči obsega predvsem obseg in gibanje lastniškega kapitala 

podjetja, na kar vplivajo dobičkonosnost, politika dividend in politika obvladovanja tveganj. 

Informacije o finančni moči po Bergantu (2007, 85–86) delimo v pet sklopov, in sicer na: 

 trajni kapital, 

 poslovni izid, 

 bilanco poslovnih tokov, 

 denarni izid in 

 finančno posredniški položaj. 
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4.4.1 Trajni kapital 

Pod pojmom trajni kapital podjetja smo upoštevali računovodsko oceno lastniškega kapitala 

podjetja oziroma postavko Kapital v bilanci stanja. Pod določenimi pogoji se vanj vključujejo 

tudi nekatere vrste dolgoročnih rezervacij, saj vsebinsko predstavlja presežek sredstev nad 

dolgovi podjetja – Net Worth ali čisto premoženje. 

Trajni kapital ali čisto premoženje se lahko spremeni iz različnih vzrokov (Bergant 2007, 86–

87): 

 zaradi sprememb v postavkah na aktivi (vrednotenje zalog, prevrednotenje sredstev, 

popravki in odpisi terjatev, prodaja terjatev z diskontom itd.), 

 s spremembami v postavkah dolgov (odpis dolga, odkup dolga z diskontom, prenos, 

zamenjava dolga za lastniški delež itd.), 

 s spremembami v lastniških strukturah in lastniškem kapitalu (dokapitalizacija, 

dekapitalizacija, odkup lastnih delnic, izplačilo dividend itd.), 

 z dobičkom ali izgubo iz osnovne dejavnosti podjetja. 

Analiza vzrokov za spremembe trajnega kapitala je zelo pomembna, saj zmanjšanje trajnega 

kapitala pomeni zmanjšanje finančne moči podjetja ter praviloma tudi zmanjšanje dolgoročne 

plačilne sposobnosti. Ugotovitve vzrokov za spremembe trajnega kapitala so v bistvu osnova 

vseh nadaljnjih analiz. Če ne vemo, kaj je bil vzrok za spremembo trajnega kapitala 

pravzaprav, tudi ne vemo, kaj se je zgodilo s finančnim položajem podjetja in analiziranje 

ostalih kategorij pravzaprav nima pravega pomena (Bergant 2007, 86–87). 

Preglednica 2: Gibanje trajnega kapitala 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kapital 3.922.400 4.710.380 4.676.513 4.595.303 4.731.344 4.347.768 4.171.231 3.963.682 2.672.384 

Sprememba 

vrednosti 15.126 787.980 -33.867 -81.210 136.041 -383.576 -176.537 -207.549 -1.291.298 

Sprememba v % 100,4% 120,1% 99,3% 98,3% 103,0% 91,9% 95,9% 95,0% 67,4% 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz podatkov o vrednosti kapitala iz poslovnih poročil lahko ugotovimo naslednje (preglednica 

2): 

 Zadruga je svoj kapital v letu 2008 povečala za 0,4 %, v letu 2009 za 20,1 % in v letu 

2012 za 3 %. V vseh preostalih letih je vrednost kapitala upadala. Upadanje je bilo izrazito 

od leta 2013 dalje, in sicer v letu 2013 za 8,1 %, v letu 2014 za 4,1 %, v letu 2015 za 5 % 

in v letu 2016 za celih 32,6 %. 

 Iz letnih poročil KGZ Cerknica in KGZ Krpan lahko razberemo, da je povečanje kapitala 

v letu 2009 povezano s pripojitvijo KZ Vrhnika, povečanje v letu 2012 pa s prevzemom 

paketa 20 poslovalnic M-tehnike. 
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 V praktično vseh letnih poročilih lahko beremo o težavah pri poslovanju, zapiranju 

nerentabilnih poslovalnic in odpiranju novih.  

 V letnem poročilu za leto 2016 lahko v pojasnilih k bilanci stanja preberemo, da so v letih 

od 2012 do 2015 izgube pokrivali iz kapitalskih rezerv. Izguba leta 2016 je ostala 

nepokrita, saj rezerv za pokrivanje izgube ni bilo več. 

4.4.2 Dodana vrednost 

Dodana vrednost (added value) je ekonomsko gledano zelo pomembna kategorija in 

pravzaprav ključni kazalnik uspešnega gospodarjenja. Vsebinsko jo lahko opredelimo kot 

dohodek, ki pomeni novo ustvarjeno vrednost pri poslovanju (Bergant in Manohin 2018, 54). 

Dodana oziroma novoustvarjena vrednost pokriva: 

 plače zaposlenih, nadomestila in njihove morebitne udeležbe pri dobičku, 

 obresti in druge stroške financiranja, 

 dobičke lastnikov ter 

 davke in prispevke. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2014) so v letu 2014 najvišjo bruto 

dodano vrednost na zaposlenega ustvarile velike družbe, in sicer 50.952 EUR, najnižjo pa 

mikro družbe, 29.357 EUR. Obravnavana zadruga se razvrsti med srednje velike zadruge (55. 

člen ZGD–1). 

Preglednica 3: Bruto dodana vrednost na zaposlenega po letih 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Čisti prihodki od prodaje v 

000 eur 18.922 19.690 19.736 20.359 24.823 27.222 24.631 22.401 19.515 

Bruto dodana vrednost 

(bdv) v 000 eur 1.911 2.779 2.917 2.584 3.081 3.516 3.265 2.811 2.343 

bdv/zaposlenega v eur 13.673 18.723 19.936 16.801 16.264 16.275 16.692 15.856 14.359 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Bruto dodano vrednost (BDV) na zaposlenega smo izračunali iz podatkov letnih poročil po 

odštevni metodi: 

BDV na zaposlenega = 
prihodki od prodaje – stroški blaga, materiala in storitev 

povprečno število zaposlenih 

Iz podatkov o prihodkih od prodaje in bruto dodani vrednosti na zaposlenega lahko razberemo 

(preglednica 3): 

 Čisti prihodki od prodaje so rasli med letoma 2008 (ko so znašali dobrih 18,9 mio EUR) 

in 2013 (ko so znašali dobrih 27.2 mio EUR), v povprečju približno 4 % letno. Večja rast 

prihodkov od prodaje je bila v letu 2012, ko so znašali preko 24,8 (22 % rast) mio EUR in 

2013, ko so leto zaključili z dobrimi 27,2 mio EUR prihodki od prodaje (10 % rast). Tako 
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velika rast prodaje je posledica prevzema sklopa 20 trgovin od Mercatorja (KGZ Krpan, 

2012), ko se je prodaja povečala za skoraj 22 %. 

 Bruto dodana vrednost na zaposlenega je izrazito zrasla med letoma 2008 (13.673 EUR) 

in 2010 (19.936 EUR) in sicer za skoraj 46 %. Po letu 2010 pa je bruto dodana vrednost 

upadala skoraj vsako leto, z izjemo leta 2014. Iz 19.936 EUR v letu 2010 je upadla na 

14.359 EUR v letu 2016, kar je dobrih 27 %. 

 Podatki nakazujejo na preveliko osredotočenost vodstva na rast prodaje in ne hkrati tudi 

na izboljšanje uspešnosti gospodarjenja. Tudi ob branju letnih poročil je precej več 

poudarka na rasti in širjenju na druga območja in trge, želje po izboljšanju rentabilnosti pa 

so zapisane le kratko in brez pravih ciljev. 

4.4.3 Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev spada med kazalnike financiranja, ki 

omogočajo presojo ustreznosti virov financiranja, kar pomeni optimalno priskrbo virov 

financiranja. Iz kazalnika lahko razberemo, v kolikšni meri so dolgoročna sredstva financirana 

z lastniškim kapitalom. V primeru, ko so dolgoročna sredstva v celoti financirana z lastniškim 

kapitalom, je vrednost kazalnika večja od ena, kar pomeni, da podjetje sledi zlatemu 

bilančnemu pravilu, poleg tega pa pomeni tudi večjo varnost za upnike (AJPES 2006). 

Vendar vrednost kazalnika, manjša od ena, še ne pomeni nujno plačilne nesposobnosti, saj so 

dolgoročna sredstva lahko financirana tudi z dolžniškimi dolgoročnimi viri. 

Koeficient je izračunan po naslednji formuli: 

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev = 
kapital 

dolgoročna sredstva 

Preglednica 4: Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev po letih 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrednost kazalnika 0,68 0,69 0,69 0,70 0,67 0,63 0,61 0,60 0,59 0,42 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz podatkov o vrednosti kazalnika koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 

(preglednica 4) ugotavljamo: 

 Vrednost kazalnika je vse obravnavano obdobje manjša od ena, kar pomeni, da zadruga ni 

sledila zlatemu bilančnemu pravilu. 

 V letih od 2007 do 2010 ugotavljamo rahlo povečanje vrednosti kazalnika iz 0,68 na 0,70. 

 Od leta 2011 do 2016 je vrednost kazalnika izrazito upadala in v letu 2016 dosegla 

vrednost 0,42. 

 Upadanje vrednosti kazalnika nakazuje na povečanje tveganja za upnike. 
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4.4.4 Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog 

Kazalnik dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog spada med kazalnike plačilne 

sposobnosti podjetja in pomeni, da je podjetje sposobno ob roku zapadlosti poravnati vse 

svoje obveznosti. Temeljna pogoja za zagotavljanje plačilne sposobnosti sta primerna 

struktura sredstev in ustrezna dinamika pretvarjanja sredstev iz ene oblike v drugo, torej iz 

nelikvidne v likvidno in obratno. 

Kazalnik kaže dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev in zalog. Zlato bilančno pravilo 

pravi, da naj bi dolgoročna sredstva in zaloge financirali z dolgoročnimi viri. Če je vrednost 

kazalnika večja od ena, je zlato bilančno pravilo upoštevano. Prenizka vrednost kazalnika z 

dokaj veliko verjetnostjo nakazuje na težave ali vsaj prihajajoče težave z likvidnostjo. V tem 

primeru je pri presoji stanja treba upoštevati še dodatne dejavnike, kot so stabilen in zadosten 

denarni tok, sposobnost pretvarjanja sredstev iz nelikvidne v likvidno obliko itd. (AJPES 

2006). 

Kazalnik je izračunan po formuli: 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog = 
kapital + dolg. rezervacije + dolg. obveznosti 

dolgoročna sredstva + zaloge 

Preglednica 5: Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog po letih 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrednost kazalnika 0,65 0,65 0,67 0,63 0,57 0,62 0,56 0,58 0,54 0,45 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz vrednosti kazalnika (preglednica 5) lahko razberemo: 

 V vsem obravnavanem obdobju je vrednost kazalnika precej pod ena. 

 V letu 2009 opazimo rahel dvig vrednosti kazalnika iz 0,65 na 0,67, vendar že v letu 2010 

ponovno znižanje na 0,63 in v letu 2011 celo na 0,57. 

 Ponovno dvig opazimo v letu 2012, na vrednost 0,62, ter upadanje v vseh naslednjih letih 

do vrednosti 0,45 v letu 2016. 

 Vrednost kazalnika nakazuje na to, da je skoraj polovica dolgoročnih sredstev financirana 

s kratkoročnimi viri. Res je, da se nekatera podjetja zaradi zniževanja tekočih stroškov 

financiranja (dolgoročna posojila so običajno nekoliko dražja od kratkoročnih) odločijo 

del dolgoročnih sredstev financirati s kratkoročnimi viri. Seveda takšna odločitev prinaša 

tudi določena tveganja, kot so tveganja nezmožnosti pravočasnega črpanja virov, tveganje 

povečanja stroškov v zvezi z najemanjem posojil ipd. 

 Prenizka vrednost in upadanje vrednosti kazalnika nakazujeta na to, da je podjetje na poti 

v stečaj. 
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4.4.5 Pospešeni koeficient (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti) 

Pospešeni koeficient spada med kazalnike finančnega ravnotežja. Njegova logika izhaja iz 

predpostavke, da so zaloge najbolj nelikviden del kratkoročnih sredstev, s tem pa hkrati tudi 

najbolj tvegan, tako po rokih kot tudi po znesku. V večini literature je tudi tu priporočljiva 

vrednost kazalnika ena, medtem ko drugje beremo, da za to ni niti pravih teoretičnih niti 

izkustvenih argumentov (Bergant 2007, 112). Kazalnik kaže, ali so najlikvidnejša sredstva 

financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Pri vrednosti ena naj bi bilo podjetje sposobno svoje 

kratkoročne obveznosti poravnati s svojimi kratkoročnimi terjatvami in denarnimi sredstvi. 

Koeficient je izračunan po formuli: 

Pospešeni koeficient = 
kratkoročna sredstva – zaloge 

kratkoročne obveznosti 

Preglednica 6: Pospešeni koeficient po letih 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrednost kazalnika 0,38 0,35 0,33 0,30 0,25 0,34 0,25 0,21 0,23 0,12 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz vrednosti kazalnika (preglednica 6) lahko ugotovimo: 

 Vrednost kazalnika je skozi celotno obravnavano obdobje precej pod vrednostjo ena. 

 Razen v letu 2012 se je praktično skozi celo obdobje še zniževal, kar nakazuje na 

povečevanje tveganja čez leta, saj lahko pomeni tudi resne težave pri zagotavljanju 

kratkoročne plačilne sposobnosti. 

4.4.6 Čista donosnost kapitala 

Čista donosnost kapitala je eden najpogosteje uporabljenih in najpomembnejših kazalnikov za 

presojanje uspešnosti upravljanja s premoženjem. Kazalnik nam pove, koliko čistega dobička 

ali izgube smo ustvarili z eno enoto vloženega kapitala (AJPES 2006).  

Koeficient je izračunan po spodnji formuli: 

Čista donosnost kapitala = 
čisti dobiček (ali izguba) 

povprečni kapital 

Preglednica 7: Čista donosnost kapitala po letih 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrednost kazalnika 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 –0,02 –0,03 –0,03 –0,03 –0,11 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz vrednosti kazalnika (preglednica 7) lahko povzamemo naslednje: 

 Čista donosnost kapitala je upadala skozi celotno opazovano obdobje. 

 V letih 2007 in 2008 je bilo iz ene enote kapitala ustvarjeno 0,01 enote čistega dobička. 
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 Čista donosnost kapitala je bila v letih 2009, 2010 in 2011 nekje na pozitivni ničli. 

 Od leta 2012 do 2016 je vrednost kazalnika negativna in kaže na poglabljanje negativnega 

čistega izida. 

4.4.7 Delež dolgov v virih sredstev 

Kazalnik štejemo med pravila navpične finančne strukture, s katero razumemo razmerje med 

lastnimi in tujimi viri financiranja. Notranje (lastno) financiranje ali samofinanciranje je tisto 

financiranje, ki ga podjetje izvaja iz lastnih virov sredstev. Kazalnik zavzema vrednost med 0 

in 100 %. Večja vrednost nakazuje, da je vodstvo podjetja nagnjeno k tveganju pri 

zadolževanju in predstavlja večje tveganje za lastnike in upnike (AJPES 2006). 

Kazalnik je izračunan po formuli: 

Delež dolgov v virih sredstev = 
dolgoročne obveznosti + kratkoročne obveznosti 

x 100 
obveznosti do virov sredstev  

Preglednica 8: Delež dolgov v virih sredstev 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vrednost kazalnika 58,4 % 59,9 % 57,8 % 57,3 % 59,9 % 67,3 % 68,2 % 68,8 % 69,2 % 74,1 % 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz vrednosti kazalnika lahko razberemo: 

 V obravnavanem obdobju je vrednost kazalnika višja od 50 %. 

 Razmerje med dolžniškimi in lastniškimi viri financiranja se je nekoliko popravilo le v 

letih 2009 in 2010, v vseh ostalih letih pa kaže na povečevanje zadolževanja. 

 V letu 2016 je bilo z dolžniškim kapitalom financiranih že 74,1 % sredstev. 

4.4.8 Analiza ugotovitev na osnovi dokumentacije 

Pri analizi dokumentacije smo se oprli na javno dostopne podatke o zadrugi, ki jih navaja v 

letnih poročilih, na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Nismo se 

spuščali v globino in raziskovali razlogov za posamezne spremembe v postavkah 

računovodskih izkazov, saj menimo, da to presega namen magistrske naloge. Z analizo 

dostopnih podatkov in uporabo izbranih kazalnikov smo za obravnavano podjetje ugotavljali 

uspešnost poslovanja, ustreznost virov financiranja in uspešnost upravljanja s premoženjem v 

letih od 2008 do 2016. Za namen analize smo izbrali naslednje kazalnike: 

 gibanje trajnega kapitala, 

 dodano vrednost, 

 koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev, 

 dolgoročno pokritost dolgoročnih sredstev in zalog, 

 pospešeni koeficient (pospešeno pokritost kratkoročnih obveznosti), 
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 čisto donosnost kapitala in 

 delež dolgov v virih sredstev. 

Kapital predstavlja vir financiranja, ki so ga v podjetje vložili lastniki. Povečuje se z uspešnim 

poslovanjem podjetja in zmanjšuje zaradi neuspešnega poslovanja. Več kapitala pomeni večjo 

stabilnost in moč podjetja. Vsako zmanjševanje lastniškega kapitala ob nespremenjenem 

obsegu poslovanja praviloma dolgoročno poslabšuje plačilno sposobnost podjetja (Bergant 

2007, 85–86). Ob pregledu gibanja kapitala obravnavanega podjetja ugotavljamo, da se je 

kapital povečal le v letih, ko sta bila izvedena pripojitev Kmetijske zadruge Vrhnika z. o. o. 

leta 2009 in prevzem izbranih Mercatorjevih trgovin leta 2012. Vsa ostala leta se je kapital 

zadruge zmanjševal, od leta 2013 celo 5 do skoraj 10 % letno, v letu 2016 pa za več kot 30 %. 

Kapital zadruge se je od leta 2012, ko je znašal 4.731.344 EUR, pa do leta 2016, ko je znašal 

le še 2.672.384 EUR, zmanjšal za 2.058.960 EUR oziroma za 44 % (Preglednica 2). Gibanje 

kapitala zadruge kaže na neuspešno poslovanje skozi celo proučevano obdobje, ki se je še 

izrazito poslabšalo po letu 2012, na občutno upadanje moči in stabilnosti podjetja in na 

povečano nevarnost izgubljanja dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja. 

Dodana vrednost ne spada med temeljne računovodske izkaze in njegovo sestavljanje ni 

obvezno, je pa pomembno sredstvo za merjenje rezultatov podjetja in pojasnitev rezultatov 

poslovanja zaposlenih. Dodana vrednost predstavlja razliko med nabavno vrednostjo 

potrebnih prvin in prodajno vrednostjo poslovnih učinkov. Opredelimo jo lahko tudi kot 

povečanje tržne vrednosti. Dodana vrednost mora pokriti vse stroške dela, vse stroške 

financiranja, dobičke lastnikov in davke ter prispevke (Bergant in Manohin 2018, 54). Že v 

točki 4.4.2 ugotavljamo, da je BDV na zaposlenega krepko pod povprečjem slovenskega 

gospodarskega prostora (preglednica 3). Za namen nadaljnje analize in ugotavljanja, kako 

tako nizka BDV vpliva na rezultat podjetja, smo uporabili preprosto odštevno metodo, kjer 

smo od ustvarjene BDV odšteli stroške dela in izdatke za dane obresti, ki se nanašajo na 

financiranje. 

Preglednica 9: Bruto dodana vrednost minus stroški dela in stroški obresti 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Čisti prihodki od prodaje v 

000 eur 18.922 19.690 19.736 20.359 24.823 27.222 24.631 22.401 19.515 

Bruto dodana vrednost 

(bdv) v 000 eur 1.911 2.779 2.917 2.584 3.081 3.516 3.265 2.811 2.343 

Bdv/zaposlenega v eur 13.673 18.723 19.936 16.801 16.264 16.275 16.692 15.856 14.359 

Bdv - stroški dela v eur -226.261 454.355 495.487 41.858 7.201 129.751 288.675 91.366 -402.965 

Bdv-str.dela-obresti -379.396 274.266 354.397 -111.896 -149.205 -51.144 115.551 -66.313 -544.963 

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

Iz podatkov v preglednici 9 lahko ugotovimo, da BDV v letih 2008 in 2016 ni pokrila niti 

stroškov dela, ki so za 226.261 EUR v letu 2008 oz. za 402.965 EUR v letu 2016 presegali 

BDV. Če odštejemo še izdatke za obresti, ki se nanašajo na obresti (tu niso upoštevani drugi 

stroški financiranja), pa ugotovimo, da je večino let razlika negativna in ustvarjena BDV ne 
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pokriva niti stroškov dela in danih obresti, ki se nanašajo na financiranje, kar kaže na 

neuspešnost poslovanja in nezmožnost pokrivanja vseh stroškov.  

Dokaj nizke vrednosti koeficienta kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev nakazujejo na 

zmanjšano varnost za upnike (Preglednica 4). Kapital štejemo med kakovostne vire 

financiranja in zaželeno je, da so dolgoročna sredstva financirana s kapitalom in dolgoročnimi 

krediti. Vrednost ena bi tu pomenila, da so vsa dolgoročna sredstva financirana s kapitalom 

(AJPES 2006). Vrednosti kazalnika so se v letih od 2007 do 2011 gibale okrog 0,7, po letu 

2011 pa se je kazalnik nižal in v letu 2016 dosegel vrednost 0,42, kar nakazuje na povečano 

zadolževanje in povečano tveganje za lastnike in upnike. 

Ravno tako tudi nizke vrednosti koeficienta dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in 

zalog (Preglednica 5) kažejo na povečano tveganje za lastnike in upnike. Zlato bilančno 

pravilo priporoča vrednost kazalnika 1, torej pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi 

viri sredstev (AJPES 2006). Prenizka vrednost kazalnika nakazuje na prihajajoče težave in 

nevarnost zdrsa podjetja v stečaj. Vrednost kazalnika je bila v obravnavanem primeru skozi 

celotno proučevano obdobje precej nižja od ena in se je v letih od 2007 do 2010 gibala okrog 

0,65, nato pa je še dodatno upadala in v letu 2016 pristala na 0,45. 

Tudi vrednost pospešenega koeficienta je bila vsa leta zelo nizka (Preglednica 6). Pri 

pospešenem koeficientu merimo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in 

kratkoročnimi terjatvami. Pričakujemo, da nam bo uspelo pravočasno pokrivati kratkoročne 

obveznosti. Vrednost, večja od ena, napoveduje, da bo pokritje kratkoročnih obveznosti 

možno z likvidnimi sredstvi in s pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev 

(Bergant 2007, 111–112). Vrednosti, manjše od ena, pa lahko pomenijo težave s pokrivanjem 

kratkoročnih obveznosti. Vrednost kazalnika je skozi celotno obdobje zelo nizka. V letih od 

2007 do 2010 se je gibala med 0,38 in 0,30, v letu 2011 padla na 0,25, v letu 2012 nekoliko 

narasla, na 0,34, potem pa upadala in v letu 2016 dosegla vrednost 0,12. Vrednost kazalnika 

nakazuje, da je imelo podjetje skozi celotno obravnavano obdobje težave z zagotavljanjem 

kratkoročne plačilne sposobnosti. 

Čista donosnost kapitala je kazalnik uspešnosti poslovodstva pri povečevanju vrednosti 

družbe za lastnike. Z vidika lastnikov je ravno zaradi tega donosnost kapitala ena najbolj 

uporabljanih in najpomembnejših mer dobičkonosnosti (AJPES 2006). Rastoči oziroma 

pozitivni koeficient pokaže, da poslovodstvo podjetja učinkovito uporablja lastniški kapital, ki 

ga ima na voljo. Vrednost koeficienta v letih 2007 in 2008, ki je 0,01, pomeni, da se je iz 

1 EUR kapitala ustvarilo 0,01 EUR čistega dobička (Preglednica 7). V letih od 2009 do 2011 

je vrednost kazalnika 0, od leta 2012 dalje pa je vrednost negativna in se je čez leta še 

zmanjševala. V letu 2012 se je tako iz 1 EUR kapitala ustvarilo 0,02 EUR izgube oziroma 

0,11 EUR izgube v letu 2016.  
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Kot zadnjega od izbranih kazalnikov smo v analizo vključili še delež dolgov v virih sredstev. 

Kazalnik zaseda vrednosti med 0 in 100 % (Preglednica 8). Vrednost 0 % pomeni, da so 

sredstva v celoti financirana z lastnimi viri in vrednost 100 %, da so v celoti financirana s 

tujimi viri. Večja vrednost kazalnika pomeni večje tveganje za naložbe upnikov. Iz vrednosti 

kazalnika lahko razberemo, da je bil skozi celotno obdobje večji del sredstev financiran z 

dolžniškimi viri. Do leta 2011 je bilo z dolžniškimi viri financiranih nekaj manj kot 60 % 

sredstev. Vrednost kazalnika je strmo narasla v letu 2012, in sicer na 67,3 %, ter naraščala 

tudi naslednja leta in v letu 2016 dosegla vrednost 74,1 %.  

Če povzamemo izbrane kazalnike, lahko zaključimo, da je podjetje v proučevanem obdobju 

izgubljalo moč in stabilnost, vodstvo se je osredotočalo predvsem na rast in širjenje, ne pa 

tudi, ali pa ne v zadostni meri, na kakovost poslovanja. Lastniški kapital se ni upravljal 

učinkovito in gospodarno, management pa je bil, kot kaže, nagnjen k tveganju, tako pri 

zadolževanju kot tudi pri poslovnih odločitvah. Praktično vsi izbrani kazalniki nakazujejo na 

stalne težave v poslovanju in prezadolženost, kar se je po letu 2012 še močneje usmerilo 

navzdol. 

4.5 Rezultati raziskave 

V raziskavi smo kot metodo zbiranja primarnih podatkov uporabili polstrukturirani intervju, 

sestavljen iz petih odprtih vprašanj. V intervju smo vključili po tri osebe iz treh ključnih 

skupin deležnikov – zaposlenih, lastnikov in vodstva. Posamezne vloge se pri zadrugi 

prepletajo. Lastniki so na primer tudi v upravnem in nadzornem odboru, lahko so tudi del 

vrhnjega managementa, kar je pogosta praksa. Ker upravni odbor sodeluje pri upravljanju, 

smo člane upravnega odbora za namen raziskave uvrstili med vodstvo, člane nadzornega 

odbora pa med lastnike. Izbor intervjuvancev je bil namenski. Intervju smo opravili z 

osebami, za katere smo menili, da bodo lahko podale največ kakovostnih informacij. Izbor 

oseb se je dopolnjeval sproti, tudi na osnovi informacij, ki so jih podale osebe, vključene v 

raziskavo. Dolgoletni direktor zadruge in en član nadzornega odbora sta intervju zavrnila.  

Vse opravljene intervjuje smo z dovoljenjem oseb, vključenih v raziskavo, posneli in 

naknadno naredili prepise. Tako zvočne posnetke kot tudi prepise hranimo v arhivu. V prilogo 

dodajamo primer prepisa intervjuja z osebo Z3. 

Kot dopolnitev intervjuju smo uporabili tudi metodo kritičnega trenutka. Intervjuvance smo 

povprašali o njihovem mnenju oziroma pogledu na to, kaj je bil kritični trenutek, ki je sprožil 

določen razvoj dogodkov. Hkrati smo bili pozorni tudi na sogovornikovo vedenje, 

poudarjanje povedanega, spremembe tona glasu in ostale znake neverbalne komunikacije. 
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4.5.1 Analiza odgovorov 

Pridobljene podatke smo analizirali z uporabo metode analize vsebine. V prvi fazi smo 

določili kategorije in teme, za katere smo menili, da nas bodo vodile do ustreznih ugotovitev 

in odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

 kategorijo Kriza v podjetju/stečaj smo zapolnili z naslednjimi temami: 

– razlogi/vzroki, 

– znaki, 

– vloge in 

– namen/prednosti/slabosti; 

 kategorijo Vodenje/strateške usmeritve smo zapolnili s temami: 

– stil/način vodenja, 

– pomen vodenja/nadzor, 

– odgovornost/odločitve in  

– znanje/pristojnosti; 

 kategorijo Ukrepanje/neukrepanje pa s temami: 

– podatki/poročanje, 

– odločitve/ukrepi, 

– vloge in 

– razlogi. 

Naslednji korak je bilo označevanje in kodiranje citatov, s katerim smo zapolnili ustrezne 

teme. V tabeli, v kateri smo urejali podatke, je bila na začetku določena tudi odprta tema, ki bi 

lahko pripeljala do novih tem ali ugotovitev. V njej sta se znašla le dva citata, ki smo ju nato 

smiselno uvrstili v že določene teme. 

Osebe, vključene v raziskavo, smo označili na način: 

 Z – zaposleni, 

 L – lastniki in 

 V – vodstvo. 

Vsako izjavo oziroma citat smo v analizi uporabili le enkrat. Včasih je bila odločitev težka, 

saj je citat izpolnjeval pogoje za uvrstitev v več kategorij ali tem, kar se je ob prebiranju in 

pisanju povzetkov še spreminjalo.  

Kategorija Kriza v podjetju/stečaj 

Kategoriji smo določili teme razlogi/vzroki, znaki, vloge in namen/prednosti/slabosti. 

Pričakovali smo, da nam bodo izjave iz te kategorije v največji meri pomagale pri 

ugotavljanju razumevanja deležnikov glede vzrokov in znakov krize v podjetju, njihove vloge 

ob nastanku krize ter njihovega pogleda na stečaj. 
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Vzroki 

O vzrokih za nastalo krizo so intervjuvanci povedali naslednje: 

Oseba Z1 meni: »Glavni vzroki so bili prevzem trgovin od Mercatorja 2012 leta oziroma že 

2008.« 

Oseba L1 navaja isti vzrok za nastalo krizo v zadrugi: »Ja … glavnih vzrokov je bilo mogoče 

malce več, a eden, recimo večjih, glavnih vzrokov je bil prevzem Mercatorjevih tehničnih 

trgovin.« 

Isti razlog navaja tudi oseba V1: »Glavni vzrok je bil prevzem Mercatorjevih trgovin. Ker 

Mercator je dal v najem trgovine, ki jim niso 'laufale'. Se pravi pohištvo, bela tehnika.« 

Vse tri skupine deležnikov, poleg drugih razlogov za to, da se je zadruga znašla v tako hudi 

krizi, kot glavni razlog navajajo prevzem sklopa 20 trgovin od Mercatorja v letu 2012. Tudi 

Dubrovski (2004) kot enega izmed notranjih vzrokov krize v podjetju navaja napačne 

poslovne odločitve in neobjektivno ali zavajajoče načrtovanje.  

Dubrovski (2004, 37) navaja tudi, da v primeru, ko vodstvo samo analizira vzroke, skoraj brez 

izjeme precenjuje zunanje vzroke, podcenjuje pa notranje, kar je razumljivo, saj so ti 

neposredna kritika managementa.  

Oseba Z3 je na primer izjavila: »Mi smo se sicer izgovarjali na krizo, na svetovno krizo, 

evropsko krizo v gospodarstvu nasploh, ampak jaz sem prepričana, da se je naša zadruga 

znašla v krizi zaradi nepravilnega vodenja zadruge.« To zelo nazorno izraža ugotovitev 

Dubrovskega (2004). 

Vzroki za krizo so v veliki meri tesno povezani z vodenjem podjetja, na kar se bomo 

naknadno navezovali tudi v kategoriji Vodenje/strateške usmeritve. Že v tej kategoriji lahko iz 

izjav intervjuvancev razberemo, da je bila ključna težava v vodstvu in načinu vodenja, 

nadzora ter usmerjanja zaposlenih. 

Oseba Z1 je povedala: »Na primer … vsaka poslovna enota, če vsaj pozitivno ne posluje, jo 

moraš ustaviti tisti moment! Samo, ker je bilo pa toliko enot, ki niso pozitivno poslovale in 

niso mogli narediti ... zdaj bomo pa vse odpustili a ne, se je pa vleklo. Vleklo in se je samo 

nakladalo.« 

Oseba V2 meni: »Ja gotovo je bil prvi razlog v vodstvu oziroma v direktorju!« 

Oseba L3 vzrokom doda še: »Predvsem pohlep! Pretiran pohlep in osebne koristi.« 

Dubrovski (2004, 41) navaja, da na krizno stanje v podjetju vpliva vrsta medsebojno 

prepletenih zunanjih in notranjih vzrokov, katerih intenzivnost in pojavnost sta v vsakem 



 

62 

podjetju različni, v ospredju pa so vzroki, ki so povezani s poslovodenjem podjetja oziroma z 

njegovim vrhnjim managementom. Večinoma gre za napačne poslovne odločitve in napake 

managementa, do katerih lahko pride iz različnih vzrokov, od pomanjkanja znanja, lahko tudi 

zaradi delovanja zunanjih vzrokov, do neetičnih ravnanj in odločitev v osebne koristi. 

Vzrok, ki ga nekateri intervjuvanci omenjajo, je tudi zanemarjena finančna funkcija: 

Oseba Z2 je glede tega povedala: »Ja zadruga se je zainvestirala pa zakreditirala. Najbrž ste 

slišali, kdaj smo se toliko zadolžili. Ker investira se tudi iz lastnega denarja, samo ga nismo 

imeli za tisto. To je bilo leta 2012, ko smo tistih 20 trgovin prevzeli. Mislim, da se je tam 

začelo. Potem je bilo pa še to, da smo vse na kredit vzeli … zdaj pa, banke so bile že takrat 

(previdne), ker mi smo bili že takrat ne vem koliko ne, in krediti so bili dragi. In vse skupaj je 

prineslo to. Mislim, da smo bili še dolgo, glede na to, kako je bilo, smo še dolgo obstali.« 

Oseba L2 pa meni: »Jaz mislim, da je bil to glavni razlog, ker od takrat naprej so se res 

problemi začeli. Je bilo toliko izgube na pohištvu, potem se je tisto zapiralo, ljudje so ostajali, 

če je šel kakšen ven, je bilo treba odpravnine dajati in take stvari. Mislim, da to je kar precej 

pripomoglo, če ni bilo že prej še kaj«. 

Oseba V2 pa pove: »Ja, tu se je kar nekaj stvari ujelo. Mi smo dolgo časa dobro živeli zato, 

ker smo nepremičnine prodajali a ne. Ja in ko je tistega zmanjkalo ... zame je bila to 

pričakovana kriza.« 

V primeru odprodaje poslovno nepotrebnih osnovnih sredstev (dezinvestiranja) naj bi 

upoštevali splošno pravilo, da se na ta način pridobljeni prilivi ne smejo porabljati za tekočo 

porabo, temveč izključno za razvoj (Dubrovski 2004, 105). V letnih poročilih so praktično v 

vsakem letu omenjeni prihodki od prodaje osnovnih sredstev, nikjer pa ni navedeno, da bi se 

ta sredstva uporabila za razvoj. Iz dokumentacije in izjave osebe V1 sklepamo, da se je s 

prodajo osnovnih sredstev popravljal rezultat podjetja.  

Tudi glede finančnega poslovanja in upravljanja s premoženjem zadruge imajo osebe iz vseh 

treh skupin ključnih deležnikov skupno mnenje, ki je neodgovorno in neracionalno 

poslovodenje in razpolaganje z zadružnim premoženjem. 

Znaki 

Kot znake, ki nakazujejo na krizo, osebe, vključene v raziskavo, prepoznavajo predvsem 

zamude s plačili dobaviteljem in zamujanje plač, pomanjkanje denarnih sredstev, neprimeren 

odnos do zaposlenih, upad prodaje in storilnosti, nedobavljanje blaga, izpad dobička itd. 

Oseba Z1 kot znake navede: »Nakazuje zamujanje plač, zamujanje plačil dobaviteljem ... s 

strani firme aroganca.« 
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Oseba Z3 navaja: »Kriza v zadrugi je bila tisti moment, ko nismo imeli več, ko nismo mogli 

več poplačevati dobaviteljev, da bi nam dobavljali robo. Ker kot naša glavna dejavnost je bila 

trgovina, in ker nismo imeli več blaga za prodajati, je bil to potem začetek konca.« 

Oseba Z3 omeni tudi kaos pri poslovanju, izgubo nadzora nad dogajanjem: »Ko smo začeli iz 

blagajne jemati denar za to, da smo robo kupovali, ki smo jo potem prodajali. Ker je bila tu 

taka zmešnjava, da ne vem. Če bo kdo kdaj se v to vtikal in poskusil kaj poiskati, je bilo tu 

izginulega denarja polno. Kam so šli papirji, kam je šel denar?« 

Če omenimo le nekatere znake krize, ki jih v svojem delu naštevata Končina in Mirtič (1999, 

29-36): padajoči zaslužki, vedno slabši donos na enoto kapitala, neučinkovitost naložb, slabo 

obvladovanje odločanja o obratnih sredstvih, neurejeni odnosi med upravljavci in lastniki 

oziroma poslovodstvom in zaposlenimi, neurejeni odnosi z zunanjim okoljem podjetja, 

predvsem z bankami in poslovnimi partnerji. 

Oseba L1 meni: »Osnovni znaki so padec prodaje, padec storilnosti, padec produktivnosti in 

take stvari. Pa rezultat je tisto finančno merilo, ki pove, ali gre podjetju bolje, slabše ali 

enako.« 

Oseba L3 pove: »Glavni znaki so bili zamude plačil in plač, teror nad zaposlenimi, ustvarjanje 

nesoglasij, razprtij, nobeden se z nobenim več ne pogovarja.« 

Oseba V3 pa meni: »Najboljši znak so zaposleni, če imaš zaposlene. Oni prvi dajejo znake 

nezadovoljstva, da nekaj ni v redu. Pa ko ti dobavitelji ne dobavljajo več robe.« 

Znaki krize signalizirajo krizo, ne da bi bili hkrati tudi vzrok za njen nastanek (Dubrovski 

2004, 24). Njihovo pravočasno zaznavanje in upoštevanje ter sprejetje pravilnih aktivnosti 

lahko v podjetju omilijo posledice že začete krize. Zato je izrednega pomena, da takšni signali 

v podjetju niso prezrti, zanemarjeni ali podcenjeni. Ne smemo pa jih enačiti ali zamenjati z 

dejanskimi vzroki za krizo. V zadrugi kaže, da so bili znaki v veliki meri prezrti, vendar se 

bomo na to vrnili v nadaljevanju. 

Podjetje v krizi ima objektivne možnosti za preživetje, če še ni nastopila entropija poslovnega 

sistema (razpad poslovnih in poslovodnih funkcij), če ima še možnosti prodaje svojih 

izdelkov ali storitev (če ima trg) in če je zunanje okolje, zlasti finančno, še pripravljeno 

poslovno sodelovati z njim (Končina in Mirtič 1999, 36). 

Vloge deležnikov pri nastanku in razvoju krize 

Svoje vloge pri nastanku krize deležniki vidijo nekoliko različno, zaposleni, vključeni v 

raziskavo, večinoma kot oseba Z1 ali Z3. Zaposleni so opozarjali na težave, vendar so bila 

opozorila po njihovem mnenju prezrta. 
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Oseba Z1: »Nikakor drugače nisem mogel funkcionirati, ker sem delal po svojih zmožnostih 

do maksimuma, vedno sem dal vse od sebe. Nisem bil pa jaz zadolžen za vodenje firme.« 

Oseba Z3 glede glavne vloge v nastali situaciji pove: »Samo direktor! Zato, ker si ni dal blizu, 

ni si dal dopovedati do konca. Jaz osebno sem šla en mesec, to se pravi tam po novem letu, 

sem šla k njemu – direktor, povejte mi, ali si začnem iskat službo, ker ta zadruga bo 'crknila'. 

2017, takoj po novem letu, sem rekla, 'crknili' bomo. Konec je! On je bil pa tako zgrožen ...« 

V fazi pasivnosti je bilo vodstvo sicer opozorjeno na naraščanje razkoraka med dejanskim in 

želenim stanjem, ki bi ga bilo mogoče zmanjšati ali odpraviti s hitrimi in pravočasnimi ukrepi. 

Management domneva, da gre za trenutne motnje, ki bodo kmalu odpravljene (ko bodo težave 

mimo, bo spet vse kot prej), hkrati pa podcenjuje možne izide naraščajočega razkoraka. Ob 

perečih krizah namreč pogosto pride do zbeganosti, ki privede do ohromelosti in nezmožnosti 

za ukrepanje (Dubrovski 2004, 49). 

Nekateri so bili kritični do sebe in svojih dejanj oziroma odsotnosti ustreznih dejanj v 

preteklosti. 

Oseba L3 tako pove: »Bumbar sem bil, bumbar! In pa naiven. Zdaj bi se zagotovo veliko bolj 

pozanimal in prej ukrepal«.  

Oseba V1 pa: »Čisto drugače bi ravnal, bil bi zelo pozoren na poslovanje. Ta situacija, ki je 

bila, zdaj vem točno, na kaj bi moral paziti, kakšne podatke zahtevati, kakšne odločitve lahko 

upravni odbor sprejema in kakšen je odnos do direktorja.« 

Vsak član upravnega in nadzornega odbora naj bi imel zadostno temeljno znanje in zadosti 

časa za opravljanje funkcije. S poslovodnimi in nadzornimi funkcijami so povezane tudi 

odgovornosti (Avsec 2017). 

Tudi nekateri člani upravnega in nadzornega odbora so že dlje časa opozarjali na 

nepravilnosti, slabo poslovanje, neprimerne odločitve in neustrezno vodenje. Ker so bili v 

manjšini, ostalih članov pa jim večinoma o določenih ukrepih ni uspelo prepričati, po 

njihovem mnenju sprememb ni bilo mogoče uvesti. 

Oseba L1 pove: »Ne bi mogel drugače. Jaz moram kar takole povedati … ko sem jaz dal 

odstopno izjavo, so vsi ostali mislili, da sem izdajalec, po domače povedano. To pomeni, ali 

sem bil toliko pred njimi ali so pa za mano prišli po tem, ko so šli v stečaj. Jaz, če me kdo 

vpraša, zakaj sem šel, zakaj sem dal odstopno izjavo, sem rekel, jaz kot nadzornik moram 

odstopiti, ker vidim, da stvari ne gredo prav.« 

Ko je podjetje v stanju, iz katerega lahko v naslednjem koraku pride do njegovega propada, je 

ogroženo premoženje lastnikov. Zato morajo že pred pojavom akutne krize s pomočjo 

ustreznih organov (v tem primeru nadzornega sveta, občnega zbora) zahtevati zaščito svojih 
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interesov oziroma premoženja. Moč lastnikov je toliko slabša, kolikor bolj razpršeno je 

lastništvo. 

Namen, prednosti ali slabosti načrtovanega stečaja 

Sicer pa na stečaj nekdanji zaposleni gledajo precej pozitivno, če nanj gledajo iz situacije tik 

pred stečajem. Če se vrnejo v zgodovino, pa v stečaju ne vidijo pozitivnih strani. 

Oseba Z3 o prednostih stečaja pove: »Prednost je absolutno bila, je moralo iti v stečaj. Že 

zaradi tega, ker je bilo tu še vedno 150 zaposlenih, ki niso dobili plače 4 mesece. To se pravi, 

že celo leto smo dobivali po obrokih plače. To je bilo umiranje na obroke. Dobra stvar je ta, 

da nam je FURS pravočasno zablokiral račune in nam za davke in prispevke pobral.«. Vseeno 

pa meni, da obstaja tudi slaba, žalostna plat: »No, slaba stvar je ta, da bi imeli letos 70 let 

zadruge, ena tradicija je umrla, ki je pač … kmetijstvo je le bilo v tem področju, je toliko ljudi 

gor zraslo ob tej dejavnosti. In od Loške doline, Blok, Cerknice … vse to je pokrivala zadruga 

in mogoče so že, ne vem … to je žalostno.« Meni tudi, da stečaj ni bil načrtovan oziroma ga 

vsaj dolgoletno vodstvo ni načrtovalo: »Tu ni bil planiran po našem razumevanju, da nekaj 

vnaprej planiraš. Mislim, da je bilo čisto presenečenje, vsaj za določene ljudi. Drugače pa ja, 

če si spremljal, se je pa v bistvu planiralo, od prihoda svetovalca v hišo je bilo planirano. 

Bodimo iskreni, oni so to planirali.« 

Namen stečaja je zaščititi upnike in poskrbeti, da so vsi upniki enako obravnavani. Upniki so 

iz stečajne mase poplačani po pravilih in v vrstnem redu, kot določa zakonodaja. Plače, 

nadomestila plač, odpravnine in podobno spadajo med prednostne terjatve, ki so odplačane 

najprej. 

Tudi oseba L1 deli mnenje glede namenov spraviti zadrugo v stečaj: »No, jaz bom rekel 

takole. Glede na to, da je bil na osnovi tega potem direktor odstavljen, ne bom rekel, da je 

direktor planiral stečaj.«  

Oseba V1 pa pove: »Ma rekel bi, da ne, ni bilo načrtno, da je bilo tu neznanje. Neznanje 

poslovanja.« 

Iz izjav vseh treh skupin deležnikov lahko sklepamo, da ne vidijo namena dolgoletnega 

vodstva zadrugo spraviti v stečaj oziroma si delijo skupno mnenje, da so bili glavni razlogi 

neznanje, nepoznavanje poslovanja in neustrezne odločitve. 

Sicer pa je pogled intervjuvancev na stečaj predvsem kritičen in v njem ne vidijo pozitivnih 

strani. 

Oseba L2 meni: »Dobre nobene. V glavnem slabe strani. Čudno mi je, prej sem hodil stalno v 

agrocenter nabavljat, zdaj, ko grem, je pa, kot bi šel kar v eno trgovino.« Vedeti moramo, da 
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je kraj, kjer je imela zadruga sedež, podeželski. Ljudje so vajeni rutine, med sabo se poznajo, 

s trgovci se še vedno spletejo skoraj prijateljske vezi. 

Oseba L3 pove: »Saj se ve, kaj je stečaj. Nič dobrega. Zadruge ne bo nikoli več, nima smisla 

razmišljati o njej.« 

Oseba V2 pravi: »Stečaj je zame katastrofa, a ne ... za vse vpletene je neuspeh, je moralni 

maček.« 

Večina udeležencev raziskave v stečaju vidi nekaj slabega, propad nečesa, kar je bilo, razen 

zaposlenih, saj so bili z uvedbo stečaja zaščiteni pred nadaljnjim izkoriščanjem, dobili so 

možnost prijave na Zavod za zaposlovanje in sredstva iz jamstvenega sklada. Predvsem 

zaposleni delijo mnenje, da bi se bilo v obravnavanem primeru vsekakor smiselno prej 

odločiti za stečaj, ne pa čakati, da je bilo podjetje dejansko že mrtvo. S pravočasno odločitvijo 

za stečaj bi se zavarovali vsi deležniki, razen lastnikov. Celo lastnikom bi mogoče kaj ostalo, 

če bi pravočasno ustavili neuspešno poslovanje in na koncu ropanje podjetja. 

Oseba L1 pove: »Planiran stečaj je bil tisti hip, ko je dobil svetovalca, recimo. Mislim, ta 

svetovalec je bil strokovnjak za neko reševanje v krizi pa tako naprej, samo on je bil 

strokovnjak za reševanje svojih računov, ne pa računov zadruge.« 

Po mnenju intervjuvancev gre v obravnavanem primeru za stečaj, ki ima v ozadju dve različni 

zgodbi. Prva je razvoj krize v času dolgoletnega vodstva, čemur so botrovali neznanje, 

nepoznavanje zadev, neučinkovito vodenje, opustitev ustreznih ukrepov itd., druga pa sta 

namensko zavlačevanje in ukrepanje svetovalne službe v smeri stečaja. 

Kategorija Vodenje/strateške usmeritve 

Dubrovski (2004, 41) navaja, da so vzroki za krizo v podjetju različni, vendar so v ospredju 

vzroki, ki so povezani s poslovodenjem in vrhnjim managementom. Gre za različna ravnanja 

managementa, ki so lahko neustrezna ali manj primerna za določen primer. Težava so tudi 

opustitve potrebnih in pravočasnih ukrepov, kar označujemo z napačnimi poslovnimi 

odločitvami ali napakami managementa.  

Stil in način vodenja 

Oseba L1 meni, da je večina odgovornosti v »soliranju« dolgoletnega direktorja: »Pa verjetno, 

če gledava takole subjektivno ... mogoče preveč samodržna pojava direktorja. Jaz bi tako 

rekel ... če vidiš, da stvari ne gredo, daš stvari iz roke, če nisi kos, ne pa vleč stvari do take 

faze, da pride do stečaja. Jaz se bojim, da so ljudje prevečkrat s svojo avtoriteto tako 

samozadostni, da ne vidijo dovolj realnega stanja včasih, čeprav se jim pove, pokaže ali pa 

vpraša.« 



67 

Tudi iz ostalih izjav lahko razberemo, da je imel direktor skoraj popolnoma proste roke in 

praktično nikakršnega pravega nadzora. 

Oseba L2 pove: »Nobeden nič. V glavnem se je potrjevalo, kar je direktor rekel.« Doda še, da 

upravni in nadzorni odbor nista dobivala ustreznih informacij: »Ali bi moral biti v upravnem 

odboru še kakšen od zaposlenih, če bi se kaj upal reči, ker slišim, da niso smeli nobenih 

informacij ven dati. Le kar je on dovolil, se je lahko reklo, drugo ne.« 

Dubrovski (2004, 49) meni, da v fazi napačnih odločitev neravnovesje tako naraste, da ga ni 

več mogoče prezreti in zanemariti. Management zaradi tega centralizira poslovne odločitve, ki 

izhajajo le iz njihove zaznave razvoja dogodkov in ne upošteva mnenj neposredno udeleženih. 

Zaradi želje po hitri odpravi motenj management sprejema napačne poslovne odločitve, ki 

stanje le še poslabšujejo. 

Oseba Z3 doda: »Zato, ker bi si bilo treba priznati, da smo se zmotili. Glavo v zemljo pa 

počakati, da bo šel vihar mimo. Pa ni mogel iti. Mislim, če enkrat vidiš, da si naredil napako, 

sploh direktorji, moraš reči, poglej, naredil sem napako, tole je šlo pa fino mimo, zdaj pa 

dajmo rešit. Ne pa … ne, ne, ne … to pa bo, ravno zdaj bodo rezultati. Kje?« 

Oseba V1 navaja tudi možnost ustrahovanja zaposlenih: »No, v računovodstvu so bili pa tudi 

tiho, a ne. Sicer dobro, mogoče jih je ustrahoval in so morali biti tiho, čeprav je kakšna 

rekla ... meni se bo zmešalo tu noter, ni pa povedala zakaj.« 

Na drugi strani je najbrž managementu ustrezalo stanje v upravnem in nadzornem odboru, saj 

mu je to omogočalo samovoljne odločitve, za katere ni bilo treba odgovarjati, prikrivanje in 

manipulacijo.  

Oseba V1 pove: »Tako da direktor, ko je videl, da je zabluzil, je čisto vse na svojo roko 

delal.« 

V fazi poglobljene krize se odločevalne skupine ožijo. Za ukrepanje je pristojen le vrhnji 

management, ki ocenjuje, da je podjetje mogoče izvleči iz krize (Dubrovski 2004, 50). 

Oseba V2 še pove: »Jaz sem uveljavil na zadnjem občnem zboru, ko sem bil še predsednik, da 

mora revizijo vsaj upravni odbor imenovati. Praviloma bi jo moral občni zbor. No in sploh 

niso realizirali. Ravno tako je direktor sam izbral.« 

Oseba L2 pove: »Verjetno je, da se je že veliko prej začela, predno je ven prišlo. Verjetno, 

dokler se je dalo kaj skrivati, se je skrivalo, potem, ko pa ni bilo več kreditov od bank, da bi to 

lahko še čakalo, se ni dalo pa več. So banke rekle konec, potem je pa ven butnilo.« 
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Do faze kolapsa po Dubrovskem (2004, 50) pride, ko sprejeti ukrepi niso zadostni, zaupanje v 

podjetje upade, pričakuje se propad podjetja, obstaja boj za oblast med posameznimi 

skupinami in najboljši kadri odidejo. 

Pomen vodenja in nadzor 

Vzroki za krize v podjetju so pretežno posledica nesposobnosti vodstva, ki je zanemarilo 

določena področja vodenja, bodisi gre za nadzor ali vodenje kadrovske politike (Vodovnik 

2008, 27). 

Oseba Z3 omeni: »Ali pa to, ko so šli naši … komerciala je šla v Bosno in so našli 

proizvajalca spodnjega perila in so privlekli gor ne vem koliko kamionov spodnjega perila. 

Spodnje perilo je še zdaj na zalogi.« 

V1 pove: »In seveda ta roba, že z odpisi, je on ves čas vodil v papirjih, a ne, in je bila 

vrednost zalog zelo velika in rezultat ni bil slab. Potem, ko si šel pa gledat ... robe ali ni bilo 

ali pa je bila ničvredna in se ni mogla prodati. Tudi čudno se mi je zdelo, nekatere trgovine so 

dobro laufale, potem pa čez noč kar minus.« 

V zadnjem letnem poročilu KGZ Krpan (2016a) za leto 2016 je bilo na dan 31. 12. 2016 

izkazanih zalog za 4.334.904,66 EUR. V poročilu o finančnem položaju in poslovanju 

dolžnika na datum 30. 9. 2017 so izkazane zaloge v višini 899.823 EUR, odpis zalog je bil 

izveden v višini 1.415.208,57 EUR. V otvoritvenem poročilu upravitelja je imela zadruga na 

dan 26. 11. 2017 za 629.825,98 EUR zalog (Drobnak 2018).  

Oseba Z3 navede tudi težavo neustrezne kadrovske politike: »Delavce iz pohištvenih trgovin 

smo dajali v naše agrocentre, v naše živilske trgovine. Mislim, ne glede na to, da je trgovec po 

izobrazbi, je bilo popolnoma nelogično. In mi smo s tem, namesto da bi rekli ok, smo ga 

zasrali, smo potem še živilske trgovine, ki so bile kolikor toliko pozitivne, in pa agrocentre, še 

s tem, ko smo imeli nepravi kader, pokvarili.«  

Kadrovanje mimo načel strokovnosti in primernosti oseb ter boljšega naslednika, kaotična 

fluktuacija brez prenosa poslov in znanja, neustrezna kvalifikacijska in starostna struktura so 

po Dubrovskem (2004, 37–38) le nekatere izmed težav na področju managementa sodelavcev, 

ki so nosilci notranjih vzrokov kriz.  

Tudi na splošno so v podjetju, kot kaže, vladali nepreglednost poslovanja, delovanje brez 

strateških usmeritev, nerealno ocenjevanje prihodnjih zmožnosti, zanašanje in čakanje na 

zunanjo pomoč itd. Vse omenjene razloge kot primere notranjih vzrokov kriz navaja tudi 

Dubrovski (2004, 37–38). 
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Odgovornost in odločitve 

V Pravilih KGZ Krpan je zapisano (KGZ Krpan 2016b): 

 Direktor je odgovoren za uspešno in zakonito poslovanje zadruge. 

 Direktor odgovarja upravnemu odboru, nadzornemu odboru in občnemu zboru. 

Člani upravnega in nadzornega odbora ter direktor morajo svoje dolžnosti opravljati s 

skrbnostjo vestnega člana upravnega odbora oziroma nadzornega odbora zadruge oziroma 

vestnega zadružnega direktorja in odgovarjajo za škodo, ki so jo povzročili s kršitvijo te 

dolžnosti (KGZ Krpan 2016b). 

Oseba V1 meni, da direktor nosi največ odgovornosti za stečaj zadruge: »Ker direktor tiste 

firme, ki jo vodi, bi pa le moral poznati poslovanje firme, tudi zadruge, ki ima trgovine, ker 

trgovine so pa nekaj čisto drugega kot zadružništvo. In ugotovilo se je celo, da je zemljišča, ki 

niso bila v lasti zadruge, dajal pod hipoteko.« 

Mnenju osebe V1 se pridružuje tudi oseba L2: »Ja, po moje je direktor, jaz tu drugega ne 

vidim. V glavnem je on imel vse niti v svojih rokah. Dobiti nekoga nepristranskega, ki bi ga 

kmetje dobili. Ne direktor, ker direktor bi spet nekoga takega, ki bi šel njemu na roko. 

Upravni odbor sam bi moral to narediti.« 

Oseba Z3 tako pove: »Napačne odločitve! Res! In dejansko je to, nekurantna roba nas dol 

vlekla. Mi smo v Krškem prevzeli agrocenter že z vso nekurantno robo, že takrat je bilo v 

agrocentru za milijon vrednosti nekurantne robe.« 

Oseba V2 meni, da so napačne odločitve vodstva povzročile tudi oportunitetne stroške 

izgubljenih dobičkov npr. na področju odkupa lesa: »Zadruga ... njeno poslanstvo je 

pospeševanje kmetijstva oziroma servis članom. Tu je bilo kmetijstvo, no v glavnem 

živinoreja pa gozd. In zadruga, takrat, ko je začela pretirano v trgovino it, ker direktorja te 

stvari niso zanimale, so ga zanimale trgovine, pa T. M. tudi. In to je stagniralo oziroma je tudi 

nazadovalo. Ne vem, recimo gozdarstvo so se odločili, da bodo prodali kamion in se oni s tem 

ne bodo ukvarjali. Da bodo samo kupovali. Pa so prodali kamion Žagatrade, da bo s tistim 

kamionom zadrugi vozila les. Saj ga je, vendar so imeli prednost sami s svojim poslom. In 

zdaj, kakšni super pogoji so bili za odkup lesa ... polno lesnih trgovcev je zraslo, zadruga pa 

vsako leto manj. In smo sprejemali plane, ki se niso uresničevali.« 

Oseba L1 meni, da sta upravni in nadzorni odbor zamudila trenutek, ko bi še lahko ukrepala 

in preprečila razvoj krize do neobvladljivih razsežnosti: »Ja sprememba bi lahko edino takrat, 

ko je bilo vprašanje nezaupnice, pa ni šla skozi. Če bi bila takrat nezaupnica izglasovana … ni 

bilo tima v upravnem in nadzornem odboru, ki bi lahko rekel, da dovolj konstruktivno 

razmišlja.« 
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Oseba Z3 pove: »Ukrepi … če bi se dalo v bistvu takoj, ko nam je bilo jasno … ne, nam je 

bilo prej jasno, ko je bilo direktorju jasno, da je zafrknil z Mercatorjem in trgovinami. Če bi 

takrat, mogoče s kakšnim pravim pravnikom, dosegli razveljavitev teh pogodb, to bi bila 

edina rešitev. Druge jaz ne vidim. Po tem koraku se ni dalo nič več. Mi smo imeli 250 

zaposlenih. Je bilo treba 250 plač vsak mesec preskrbeti. Prometa pa ni bilo. Ni bilo iz kje 

izplačati.« 

Za poslovodstvo se poslovne težave in kriza podjetja začnejo takrat, ko poslovne težave 

občuti tako intenzivno, da ima dejansko potrebo po pomoči od zunaj, pa če to prizna ali ne. 

Direktor ali vodstvo, ki se ob tem spoznanju zaradi naraščajočega strahu zateče k negiranju ali 

reduciranju težav v podjetju, bo svoje podjetje skoraj zagotovo pripeljalo do likvidacije. 

Potreba po klicu na pomoč je izraz naravnega notranjega občutenja alarma, ki bi mu morali 

prisluhniti (Končina in Mirtič 1999, 20–24). 

Znanje in pristojnosti 

Na osnovi opravljenih intervjujev in dokumentacije menimo, da je bil glavni razlog za čedalje 

večjo nepreglednost poslovanja in neobvladovanja celotne situacije pretirana usmerjenost na 

rast in ne na kakovost poslovanja. Poleg rasti in širjenja deležniki težavo vidijo tudi v odmiku 

zadruge od njenega osnovnega poslanstva, ki je pomoč kmetom oziroma odkup kmetijskih 

pridelkov, predvsem mleka, mesa in lesa. 

Oseba V3 meni: »Ja, in to je napaka vseh zadrug v Sloveniji! Primarna dejavnost zadruge bi 

morala biti suport kmetom, vse ostalo je sekundarna dejavnost.« 

Oseba Z3 meni, da so delovali preveč razpršeno, nepremišljeno: »To se pravi nepoznavanje 

trga, želja po tem, da bi bil velika zadruga. Dejansko pohištvo, bela tehnika se ne prodaja več 

na klasičen način, a ne. To se pravi, prideš v trgovino, pa si kupiš pralni stroj. Tega v bistvu ni 

več. Danes se vse to dela prek spleta, redko kdo še hodi v trgovino to kupovati, mi pa smo si 

toliko tehničnih trgovin nakopali na glavo. In dejansko nismo mogli konkurirati, je bilo 

nemogoče temu spletnemu prodajalcu. Ampak če bi mi to vnaprej raziskali, bi morali vedeti, 

da nam Mercator odstopa v najem prodajalne in trgovine, ki njemu niso služile. Kako bi 

potem nam. Ker smo bili mi firma, ki smo se na vse spoznali. Danes npr. je bil tukaj gospod, 

ki je prodajal traktorje, jutri pa gospa, ki je štumfke prodajala, pojutrišnjem pa gospod, ki je 

cvetje prodajal, pa gajbice.« 

Že v analizi dokumentacije smo ugotovili, da se je vodstvo osredotočalo predvsem na rast in 

širjenje, zanemarilo pa ostale pomembne funkcije, kot sta npr. finančno-računovodska in 

kadrovska funkcija. Predvsem si je management predolgo zatiskal oči. Tako pregled 

dokumentacije kot tudi empirična raziskava kažeta, da je v zadrugi že leta 2012 nastopila 

očitna kriza, ki bi jo bilo s pravočasnim pravilnim ukrepanjem mogoče zajeziti ali vsaj močno 

omiliti. Normalna in zrela reakcija poslovodstva bi bila klic na pomoč (Končina in Mirtič 
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1999, 20–24), ki je poslovodstvo, predvsem iz subjektivnih, psiholoških zavor, pogosto ne 

izraža pravočasno. 

Iz izjav oseb, udeleženih v raziskavi, lahko razberemo veliko napak, napačnih odločitev, 

neustreznih reakcij in odsotnost odgovornega poslovodenja. Vse to so najbrž tudi glavni 

razlogi za neukrepanje, čeprav so posamezniki že dlje časa opozarjali na obstoječe težave in 

zahtevali ustrezno ukrepanje. 

Oseba Z2 vidi razlog tudi v upravnem odboru in neznanju članov: »Mislim, da je bilo 

neznanje na vseh področjih, sploh upravnega odbora, kako rešiti to. Mislim, da niso imeli niti 

pojma, kako in kaj delajo.« Tudi oseba L1 omenja težavo nepoznavanja in neznanja tako v 

upravnem kot tudi v nadzornem odboru: »Mislim, da problem pri vseh teh ... nadzornem 

odboru in upravnem odboru, je nepoznavanje ekonomije. Kmetje so v bistvu zaposleni s svojo 

proizvodnjo, s svojim delom, svojimi vsakdanjimi skrbmi, v bistvu že doma.« 

Udeleženci raziskave menijo, da je ravno pomanjkanje znanja in pristojnosti v organih 

vodenja in nadzora 0v veliki meri botrovalo k temu, da se je managementu preveč zaupalo. 

Pomanjkanje znanja tako managementa kot tudi upravnega odbora in nadzornega sveta kot 

eno glavnih težav omenjajo vse tri skupine deležnikov. 

Oseba Z3 poleg pomanjkljivega znanja omenja tudi pretirano usmerjenost na rast: »To se 

pravi nepoznavanje trga, želja po tem, da bi bil velika zadruga.« 

Oseba L3 pove: »Razlog je bil pa tudi pretirano zaupanje vodstvu, pa naivnost in nevednost 

kmetov.« 

Oseba V1 ravno tako navede pretirano zaupanje, pomanjkanje znanja in pristojnosti: »Ja, 

zaupali preveč vodstvu ... in v bistvu tudi nekateri v upravnem odboru sploh niso vedeli, kaj 

morajo delati. In to je res tako, kot sem rekel – nevednost tako nadzornega odbora kot 

upravnega odbora, kaj je njihova naloga.« 

Oseba L1 dodaja: »In s tem se je lahko veliko rezultata skrilo v zalogah, recimo. In to se je 

počelo kar nekaj let in to, bova rekla, na primer oko nekega člana nadzornega ali upravnega 

odbora težko opazi. To moraš biti dobro podkovan, da veš, kaj to pomeni in kaj ne, v 

nasprotnem primeru npr. jaz tudi, če ne bi imel izkušenj iz prejšnje firme, ne bi vedel, kaj to 

pomeni.« 

Oseba V3 ravno tako omenja pomanjkanje znanja o poslovanju: »Tako bom rekel ... kmetje 

… grdo bo slišati ... v teh organih, prvo kot prvo prestari, pa znanja ni. Oni … pa včasih je 

bilo ... ne včasih, me ne zanima. Zdaj so drugi časi, bolj pasji za te zadeve, moraš se hitreje 

obrniti, ni tako enostavno!« 
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Predvsem stečajni upravitelji, sodniki in odvetniki, ki so sodelovali v stečajih, poudarjajo, da 

je stečaj v velikem številu podjetij posledica nesposobnega vodenja, še več, da bi se bilo 

mogoče marsikateri likvidaciji ali stečaju podjetja izogniti, če bi se stečajni postopek začel 

prej in če bi bilo mogoče pravočasno zamenjati nesposobno vodstvo. Glavna težava pa je 

vprašanje, kdo ima pravico odločati o tem, ali naj se vodstvo zamenja ali ne. To vprašanje je 

povezano z razporejenostjo lastništva nad podjetjem. V normalnih razmerah bi si moral 

lastnik prizadevati, da bi imel na vodilnih položajih sposobne kadre, če tega ne more 

zagotoviti, pa je njegov denar in njegova težava. Vendar težava ni tako enoznačna. Težava je, 

da so tudi upniki tisti, ki bodo imeli škodo zaradi nesposobnega vodstva in njegovih napak. 

Zato bi se oziroma se morajo upniki zavarovati ne le pred možnostjo premika kapitala iz 

podjetja (torej pred lastnikom), temveč tudi pred izgubami zaradi neustreznih vodilnih 

uslužbencev (Žnidaršič Kranjc 1993b, 210). 

Kategorija Ukrepanje/neukrepanje 

Izkušnjo stečaja praktično vse osebe, vključene v raziskavo, prepoznavajo kot težko izkušnjo, 

ki jim je prinesla nova spoznanja in jih marsikaj naučila, tudi o sebi in svojih ravnanjih v 

preteklosti. Predvsem zaposlenih so, glede na povedano, podajali opozorila glede vodstva ter 

upravnega in nadzornega odbora, vendar najbrž prepozno, vodstvo pa je po mnenju 

intervjuvancev opozorila preslišalo. Seveda se nato skoraj obvezno pojavijo vprašanja, zakaj 

se ni ukrepalo prej, zakaj nismo ravnali drugače, zakaj smo pustili, da so stvari prišle tako 

daleč. 

Podatki in poročanje 

Glede na izjave vseh treh skupin deležnikov je bilo v zadrugi veliko manipuliranja s podatki. 

Prevare v računovodskih izkazih niso vzrok za nastanek krize, temveč gre prej za poskus 

njenega prikrivanja. Zato trditev, da je v nekem podjetju prišlo do krize zaradi prevar v 

računovodskih izkazih, nima pravega temelja. Drži pa, da bi bilo mogoče krizo omiliti ali 

preprečiti, če bi bilo razvidno dejansko računovodsko stanje (Dubrovski 2004, 29). 

Oseba Z3 meni, da so se podatki prilagajali, že preden so od Mercatorja prevzeli sklop 20 

trgovin: »To smo bili kot podmornica, to je šlo samo še dol kot kamen. In potem, namesto da 

bi, ne vem, prekinili pogodbo z Mercatorjem ali kar koli naredili, smo pa … no, pa mislim, da 

so bili podatki o rezultatih že leto ali dve prej prirejeni, no, da ne bom rekla, ponarejeni. 

Ampak meni se zdi, da so bili ponarejeni.« 

Oseba Z2 je povedala: »Mislim pa, da bi morali … ja kar krepko prej. Krepko prej bi morali, 

takoj, ko smo videli, morali bi že leta 2012, ko je videl, da so mu dali napačne podatke na 

Mercatorju. In res, takoj bi moral ukrepati. Pa jim vrniti vse to nazaj. Drugače pa, mi smo 

opozarjali že takrat, smo rekli direktorju … če Mercatorju ne gre, tudi nam ne bo šlo.« 
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Pogosto so vsi trije deležniki omenjali prevrednotene zaloge, ki so močno zakrivale dejansko 

stanje. Oseba Z3 pove: »Ja, to je pa problem pri nas, ker se vrednosti zalog niso nikoli 

zmanjševale. Mi smo pa tole lepo nakladali, neprodane zaloge smo nekam zlagali in vrednost 

zalog je bila zelo zelo velika. S tem smo bili tudi mi veliko vredni. Če bi pa tako delali, kot bi 

morali … da npr. vsake tri mesece znižuješ vrednost zaloge, bi pa morali v bistvu odpisovati 

in bi bila vrednost vedno manjša.«  

Oseba L1 na to temo doda: »In v bistvu največja megla je bila prevrednotenje zalog.« 

Oseba V1 v vezi z verodostojnostjo in zanesljivostjo podatkov, ki so jih dobivali od 

managementa, pove: »Teh podatkov mi nismo redno dobivali. Kaže, da nekatera poročila, ki 

smo jih dobivali, niso bila prava. To je ugotovil tudi stečajni upravitelj, da smo dobivali 

drugačne podatke o bilanci zadruge, kot so bili v resnici.« 

Oseba V2 doda: »In tisti dokumenti, ki so jih dajali za rezultate, so bili zlagani.« 

Oseba L1 pa: »In v bistvu tukaj ni problem samo direktor, za moje pojme je problem reciva 

tudi računovodja. Računovodja je dolžan dati pravilne in poštene podatke, tudi za ceno 

svojega delovnega mesta.« 

Po izjavah oseb, vključenih v raziskavo, sta upravni in nadzorni odbor dobivala prilagojene in 

lažne podatke. Po vsej verjetnosti bi bil manevrski prostor za takšne računovodske 

»domislice« precej manjši, če bi bila upravni in nadzorni odbor usposobljena in visoko 

motivirana. Glede na izjave zaposlenih pa je podobne spletke s podatki uporabljala tudi 

svetovalna služba, ki naj bi podjetje spravila iz krize.  

Oseba Z2 tako pove: »No potem je pa svetovalec še računovodstvo obglavil. Svetovalec jih je 

čisto okrog prinašal. Je rekel, da smo ven iz krize, jaz sem pa vedela, da nismo.« 

Oseba Z3 pa pove, da je opozarjala člane upravnega in nadzornega odbora: »V bistvu tako je, 

kot je partnerka svetovalca rekla, smo morali mi podatke popravljati, ko je bil še prejšnji 

direktor. Pa niste vedeli, da so popravljeni. Zdaj smo vam pa pripravljeni povedati, kaj smo 

morali popravljati zaradi B. V. Ravno tako ponarejati rezultate, pa podatke prikrivati in tako 

naprej. Pa ni hotel upravni odbor dejansko nič prisluhniti, so vsi v mizo gledali.« 

S stečajem ne bi smeli čakati tako dolgo, da je podjetje že mrtvo. Stečaja seveda nihče ne 

mara, vendar zaščiti vse deležnike, če je pravočasen. Celo lastniki v tem primeru ne izgubijo 

vsega. S stečajem zaščitimo investitorje, dobavitelje, podizvajalce, delavske plače in druge 

pred tem, da jim nekdo obljublja lažna nebesa, ki jih pahnejo v razmere, ko ne morejo dobiti 

nič (Greganovič in Tajnikar 2010). 
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Odločitve in ukrepi 

Prepričanje, da bo kriza izginila sama od sebe, je za podjetje lahko usodno. Glede na različne 

vzroke, ki so podjetje pripeljali do krize, vrste oziroma intenzivnosti krize, posebnosti 

podjetja in razpoložljivih sredstev za reševanje iz krize ni mogoče uporabiti splošno 

veljavnega koncepta (Dubrovski 2004, 93). Vsako podjetje in vsaka kriza zahtevata 

individualen pristop, vendar so si nekatere značilnosti kriz podobne, določeni ukrepi pa se 

uporabljajo najpogosteje. 

Oseba Z1 meni, da bi se morala zadruga ponovno osredotočiti na svojo osnovno dejavnost: 

»Lokalizirati se, lokalizirati se na tisto, kar smo bili prej, kar zajema KGZ Cerknica, to je 

odkup živine, prodaja mesa, tekstil ne rečem, da ne. To je to ... mleko, les, to, kar je osnova 

kmetijsko gozdarske zadruge. To je osnova, ne pa, da gremo mi prodajati lončke, pa take 

stvari, pa školjke, pa bideje, pa pohištvo, pa tepihe, pa ...«  

Tudi oseba V2 vidi zamujeno priložnost v ločitvi ključnih programov od dopolnilnih ali 

obrobnih dejavnosti: »Pa tako, kot je bila od začetka ideja, da bi ločili, se pravi, kmetijsko 

dejavnost in trgovinsko dejavnost bi morali dve ločeni firmi biti, z ločenimi žiro računi. To že 

potem, ko smo sanacijo delali, je bila to prva ideja, samo upravni odbor je ni podprl. Če bi 

bile pa ločene, bi trgovinski del šel v stečaj, samo zadruga kot zadruga, za suport kmetom, bi 

pa še vedno lahko poslovala.« 

Dubrovski (2004, 101) v svojem delu kot enega izmed ukrepov za zdravljenje kriz omenja 

selekcijo proizvodno-prodajnega programa, ki v številnih primerih pomeni osredotočenje na 

ključne zmožnosti ali ključne programe, medtem ko naj se podjetje manj ukvarja z obrobnimi 

ali dopolnilnimi dejavnosti oziroma jih celo odproda in izloči. Opuščanje nezanimivih 

programov je praviloma skoraj vedno povezano z zmanjšanjem števila zaposlenih, zato je 

treba na primeren način usklajevati oba ukrepa. 

Oseba Z3 meni, da bi morala iti zadruga v prisilno poravnavo takoj po prihodu svetovalca: 

»Ker če bi bili pravi svetovalci, so oni, ko so prišli v hišo, videli prave številke. Oni so jih 

dobili na krožniku, vse podatke in iz teh podatkov bi morali oni vedeti, da smo bili že takrat 

insolventni. Že takrat smo bili zreli za stečaj, ko tepke. In takrat bi morali oni narediti v bistvu 

prisilno poravnavo, namesto da smo se šli ne vem kakšne igrice z dobavitelji. Pa bi mogoče še 

danes zadruga delala.« 

Tudi oseba V3 deli mnenje z osebo Z3: »Po moje bi morali takoj začeti s prisilno poravnavo.« 

Oseba Z3 doda: »V lanskem letu je bilo prepozno za vse, za karkoli rešiti. Je bilo pregloboko. 

Kvečjemu takoj na začetku, če bi bila prisilka pravilno vodena, tako da bi mi dobili robo v 

trgovine. Če bi bila prisilka, bi se nehale izvršbe, bi se nehale blokade.« 
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Ravno tako oseba L2 meni, da so prepozno začeli s kakršnimi koli ukrepi: »Če bi bilo 

pravočasno, bi morda kaj spremenili, pred … ne vem, pred 2016, tam 2014.« 

Tudi izjava osebe L2 nakazuje na zamujen rok za ukrepanje, omenja pa tudi neenotnost in 

neusklajenost organov vodenja in nadzora, ki bi bila lahko razlog za odsotnost ustreznih 

odločitev in ukrepov: »Po moje bi morali vsaj 2 leti prej kakšne konkretne ukrepe narediti. 

Ker A. Ž. je nekaj opozarjal, naj naredijo sanacijski program, direktor in uprava. Samo ni bilo 

pa nikdar nič konkretnega, bilo je ponavadi samo ja, bomo pa zmanjšali tam število 

zaposlenih, pa tam število zaposlenih, da bi se nekaj prihranilo. Samo tam ne moreš veliko 

prihraniti.« 

Po mnenju intervjuvancev bi morali z reševanjem zadruge začeti že veliko prej, preden se je 

zgodila odstavitev direktorja konec leta 2016. Skrajni čas za reševanje skozi prisilno 

poravnavo naj bi bil ravno takrat, ko se je zamenjalo vodstvo zadruge. Večinoma so si enotni, 

da bi morala zadruga v trenutku prevzema s strani novega vodstva tudi v prisilno poravnavo. 

Intervjuvanci so tudi izredno kritično ocenili delo svetovalne službe SF Svetovanje. Oseba L2 

meni: »Takrat, ko je prišel tisti 'rešitelj', bi ga morali takoj odsloviti. To, kar je on naredil, bi 

tudi mi samo naredili, pa še manj bi nas stalo. Bog ve, koliko je on še denarja pobral, če ne 

denarja, pa kaj drugega!« 

Oseba L1 pa glede ukrepanja in odločitev v kriznih časih pove: »Ja, ukrepi … mislim, prvo 

kot prvo, verjetno mora firmo voditi nekdo, ki je sposoben podjetje izpeljati iz krize. Ne more 

biti to nekdo, ki dela 20 let in misli, da dela vse življenje samo prav.« 

Zamenjava vodstva je običajno eden prvih ukrepov pri reševanju podjetja. Pri analizi vzrokov 

za nastanek krize je bilo ugotovljeno, da tako v domačem kot tudi v svetovnem merilu 

prevladujejo napačna ravnanja ali opustitve potrebnih ravnanj managementa, zato praviloma 

velja, da management, ki je podjetje vodil do nastanka akutne krize, tega ne more voditi iz 

krize, saj so bile njegove napake v poslovnih odločitvah največkrat tudi razlog, da je podjetje 

zašlo v krizo. 

Vloge in ljudje 

Poleg drugih težav, ki nastopijo kot posledica krize v podjetju, se nakopičijo tudi težave v 

odnosih in delovanju. Oblikuje se kultura, ki temelji na skrivnostih, očitkih, izoliranosti, 

izogibanju, pomanjkanju spoštovanja, občutkih nemoči itd., ki še dodatno poslabšuje že tako 

slab položaj. Posamezne skupine se na dogajanje različno odzivajo. 

Zaposleni večinoma menijo, da niso imeli možnosti za ukrepanje in na razvoj dogodkov niso 

imeli pravega vpliva. Nekateri so na nepravilnosti opozarjali, vendar menijo, da so bila 
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njihova opozorila prezrta. V svojih izjavah so zaposleni kritični tako do vodstva kot tudi do 

lastnikov. 

Oseba Z2 pove: »Bom povedala kar takole … v bistvu nisem imela prav nobenega vpliva. 

Zdaj pa bi, o ja, bi bolj, bi po moje bolj po mizi udarila.« 

Oseba Z3 dodatno poudari predvsem odnos svetovalca, ki se je na zadrugi pojavil po podpisu 

pogodbe z dolgoletnim direktorjem: »Edino svetovalcu bi se pa sigurno uprla. To bi pa 

spremenila. To pa ne bi pustila, da bi hodili tako po nas.« Glede svojega vpliva na razvoj 

krize pove: »Mi smo bili pač na udaru. In povezala sem te stvari, nisem pa imela možnosti 

vplivati in povedati. Saj marsikoga sem opozorila, tudi iz upravnega odbora, moram priznati, 

na štiri oči. Nič ne bi mogla spremeniti. Ne bi mogla spremeniti, edino … ne vem. Jaz 

mislim ... jaz sem ravno tako dala napoved odpovedi, že septembra, pa potem še oktobra, pa 

še potem.«  

Oseba Z2 pa pove: »Svetovalec … prva naloga njegova bi bila finančno plat zrihtat. Ne pa to, 

kar je šel, da nam je denar še vlekel ven! Z njegovimi računi … njegovi računi so bili taki … 

30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR. Ta mu je pa podpisal vsak račun, likvidiral mu je 

vse, kar mu je prinesel. Pobirala sta denar. Mislim, da je tudi on imel koristi od tega.« 

Oseba Z3 doda še: »Pa izgovarjanje na krizo in potem še najslabše, ko nadzorniki rečejo – mi 

vemo, da je težko, ker je povsod kriza in mi vemo, da se vi trudite in da se vi borite. Čestitke 

vodstvu zadruge, ker se trudi. Halo! Od truditi si ti ne moreš napolniti želodca. J. je vsak 

upravni odbor zaključil s tem, kako se direktor trudi in čestitke, ker se trudi …« 

Ne le zaposleni, tudi posamezni člani upravnega odbora in nadzornega sveta so na neustrezne 

usmeritve opozarjali že veliko prej, vendar niso našli ustrezne podpore in zaveznikov v svojih 

vrstah in kot manjšina niso dobili možnosti ukrepanja. 

Oseba L1 tako pove: »Česa oprijemljivejšega nisem smel reči, ker nisem vedel, sem le rekel, 

to je apel, da se z zadrugo stvari ne odvijajo pravilno. Morda edino, kar bi moral, bi moral 

prej odstopiti. Edino to. Sam potem je prišel še ta izziv za moje razmišljanje … svetovalec… 

da sem videl še njegovo razmišljanje, samo ko sem pa videl, da me še ta za nekaj vleče, sem 

rekel, zdaj pa nimam več kaj.« 

Oseba L2 pove, da bi drugačno ravnanje lahko pomenilo drugačen razvoj dogodkov: 

»Verjetno bi drugače postopal. Čeprav jaz sam ne vem, pregledati kakih papirjev ne bi znal, 

če bi pa rekel, dajmo nekoga zunanjega za pregled poslovanja, pa mogoče bi kaj pomagalo.« 

Oseba L3 doda: »Bi pa zdaj ravnal zelo drugače. Več bi se zanimal, veliko prej odreagiral. 

Zdaj ne bi šlo tako na lahko ...« 
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Z doslednim izvajanjem svoje nadzorne funkcije bi morali člani nadzornega sveta, ki so v 

pretežni meri predstavniki lastnikov, pravzaprav opozarjati na možen začetek krize in 

zahtevati sprejem ukrepov za njeno preprečitev. Vendar se to pogosto ne dogaja in so člani 

nadzornega sveta ob pojavu krize še bolj presenečeni od drugih udeležencev. Običajna 

reakcija je odstop s funkcije člana nadzornega sveta pred krizo zaradi strahu pred 

odgovornostjo, vendar s tem podjetju ne pomagajo, prej nasprotno (Dubrovski 2004). 

Člani vodstva kot vzroke za težave in neukrepanje navajajo napake vodstva, nerazumevanje 

situacije nadzornega in upravnega odbora ter prikrivanje podatkov. 

Oseba V1 pove: »In potem, ko je enkrat zabredel, ni znal ven iz tega. Priznati pa ne, je bil pa 

ego porušen.«  

Oseba V1 meni tudi da: »Seveda. Po moje nadzorni odbor ni opravil svoje naloge.« 

Oseba V2 pove: »Ja, eni v nadzornem in upravnem odboru niso razumeli situacije, eni so pa 

itak paktirali z direktorjem.« 

Oseba V3 pa pove: »Potem na koncu je tudi računovodkinja prišla ... ja mi smo že ne vem 

kdaj opozorili direktorja na insolventnost. Ja poglej, to si ti direktorju! Ti bi morala 

upravnemu pa nadzornemu odboru povedat. Ja to je pa zaupnost podatkov ... pa ne do 

lastnikov. Zaupnost podatkov je do zunanjih, ne pa do lastnikov.« 

Razlogi  

Vse tri skupine deležnikov večinoma navajajo podobne napake: pomanjkanje znanja, napačne 

in nepremišljene odločitve, delovanje brez strateških usmeritev, nezainteresiranost in 

nemotiviranost, neobjektivno načrtovanje, nepreglednost poslovanja, nerealno ocenjevanje 

prihodnjih možnosti, neenotnost članov vodstva, zanemarjena finančna funkcija, 

neobvladovanje stroškov, neprimerno kadrovanje, prirejanje in prikrivanje podatkov, 

odsotnost rednega nadzora poslovanja in finančnih kazalnikov, neustrezna kvalifikacijska in 

starostna struktura, pridobivanje osebnih koristi, zatiskanje oči in še bi lahko naštevali. Vse 

omenjeno je zadrugo vodilo v čedalje globljo krizo in je po vsej verjetnosti tudi razlog za 

neukrepanje ter čakanje, da bo rešitev prišla sama od sebe. Vse te primere notranjih vzrokov 

za krize omenja tudi Dubrovski (2004, 36–44).  

Oseba Z1 meni, da je bila s prevzemom Mercatorjevih trgovin storjena nepopravljiva napaka 

vodstva: »Stvar je taka, da je bila storjena nepopravljiva napaka. Vsi aneksi so vezali vse te 

zaposlene oziroma do naše firme so imeli eno leto avtomatsko plačo, kot je bila pri 

Mercatorju in vse te dajatve ali odpravnine je morala vse zadruga plačati.« 

Tudi oseba Z3 meni, da je prevzem trgovin povzročil veliko težav in finančnih odhodkov ter 

da je bil povod za napake v kadrovanju: »Ker mi smo recimo vzeli ta sklop, veliko količino 
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teh trgovin v najem, a nekatere smo že po dveh mesecih zapirali. To pomeni, če si ti trgovino 

zaprl, mi smo morali določeno število zaposlenih … kaj smo počeli. Mi smo v bistvu prevzeli 

ogromno delavcev od Mercatorja, prevzeti delavci imajo iste pravice, kot če bi bili naši 

zaposleni, kar pomeni veliko število velikih odpravnin. In ker si mi nismo mogli privoščiti 

izplačila odpravnin, smo naše, mlade delavce, tiste, ki so bili pripravljeni delati, odpuščali, ker 

so bili cenejši, če smo njih odpustili, kot če bi odpustili te, starejše delavce.« 

Oseba Z3 omenja tudi težave obremenjenosti s hipotekami: »In seveda, krediti … v času 

debelih krav so nam banke dajale kredite. Mi smo imeli kreditov polno, imeli smo zavarovane 

s hipotekami na naše premičnine in nepremičnine, na vse. In na koncu, da bi kaj prodali, da bi 

se rešili iz tega, nismo mogli, ker so bile povsod hipoteke, in tako … to je kot domine. 

Domino efekt.« 

Oseba V2 pove, da ukrepanje prej ni bilo mogoče: »Zato, ker nismo mogli članov upravnega 

odbora pridobiti za to. Tam se je poročalo, vsi so molčali in sem jim rekel, da stvari niso take, 

kakor oni mislijo in da mi ni všeč, da samo molčijo in čakajo, da bomo šli na zakusko.« 

Dodatno oseba V2 omenja tudi neenotnost ključnih oseb: »Lahko, če bi bila ekipa ustrezna. Ja 

ravno ta otopelost. Nekateri se tega zavedajo, skušajo spremeniti, pa se ne da.« Dubrovski 

(2004, 36–42) med drugimi notranjimi vzroki za krizo v podjetju omenja tudi zapoznele 

reakcije, nezainteresiranost in nemotiviranost managementa, kar bi lahko označili tudi kot 

otopelost.  

Poleg drugih nepravilnosti se med intervjuvanci pojavljajo tudi očitki glede pridobivanja 

osebnih koristi, tako v času prejšnjega vodstva, še v večji meri pa po prevzemu vodenja 

zadruge s strani novega direktorja.  

Oseba L1 pove: »Mislim, to hočem povedati. To se pravi, so prali svoje plače, svoje prihodke 

skozi kilometrino v bistvu, pa take stvari reciva.« 

Oseba L2 pove, da so sicer omenjali insolventnost, vendar naj ne bi izpolnjevali pogojev za 

razglasitev insolventnosti: »Bilo je pa nekaj okrog prisilne poravnave takoj, ko je prišel 

svetovalec. Prej ni bilo nikdar govora o tem, potem, ko je ta prišel, se je pa začelo. Prav takrat 

je bila prvič omenjena insolventnost, a so takrat rekli, da nimamo pogojev za insolventnost 

firme. O planiranem stečaju pa ni bilo nič.« 

Oseba V1: »Štos je pa v tem, da je direktor pogodbo podpisal, preden je nam povedal. In bilo 

je pa tako, če bi mi s svetovalcem pogodbo prekinili, bi penale plačevali in to precej velike.« 

Oseba V1 pove tudi, da so bila zanje zavajajoča tudi pozitivna mnenja, ki jih je podal revizor: 

»Problem je bil pa tudi ta, da mogoče svojega dela ni opravil nadzorni odbor, da bi 

pregledoval točno, kaj se dogaja, in pa revizijska poročila so bila vedno pozitivna. Sicer z 

raznimi zadržki, vendar pa nobenega alarmnega podatka ni nihče dal, da je kaj narobe z 
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zadrugo.« To so poudarili vsi trije člani vodstva, ki so sodelovali pri raziskavi. Pozitivno 

mnenje so razumeli, kot da so tudi vsi podatki pravilni in verodostojni. Vendarle revizorjevo 

mnenje pomeni, da so računovodski izkazi pripravljeni v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi in ne pomeni, da so na primer zaloge pravilno ovrednotene in 

popisane, da je določena stavba dejansko vredna toliko, kot piše v bilanci stanja itd. 

4.5.2 Metoda kritičnega dogodka 

Metoda kritičnega dogodka je lahko samostojna metoda, lahko pa se uporabi tudi kot 

dopolnilo intervjuju. Metoda temelji na zbiranju neposrednih opazovanj človekovega 

obnašanja in/ali zapisovanju kritičnih dogodkov v biografskih zapisih. Pri udeležencih nas 

zanimajo njihovo razmišljanje, občutki, na osnovi katerih so sprejeli določene odločitve, 

njihov pogled na določeno situacijo ali dogodek. Z dogodkom je mišljena vsaka človeška 

dejavnost, ki jo lahko opazujemo, sama po sebi pa je dovolj celostna, da nam omogoča 

sklepanje. Da bi bil dogodek kritičen, se mora zgoditi v okoliščinah, v katerih je opazovalcu 

namen dokaj jasen in posledice dovolj določene, da omogočajo interpretacijo razlogov, ki so v 

ozadju dejanj (Flanagan 1954). Tako lahko dobimo vzorec odzivanja v neki situaciji, na 

osnovi katerega lahko podamo nasvet za ravnanje v določenih situacijah. 

Metoda kritičnega dogodka je orodje, ki ga uporabimo za zbiranje informacij o vedenju 

oziroma dejavnosti, ki jo podpira uspeh ali neuspeh (LR Gordon 2014). Ob pravilni uporabi 

nam omogoča: 

 identificirati naloge ali dejavnosti, ki vodijo k neučinkovitosti; 

 identificirati naloge ali dejavnosti, ki vodijo k delovni učinkovitosti; 

 odkriti spretnosti, stališča, znanja ali vrednote, ki prispevajo k učinkovitemu ali 

neučinkovitemu delu. 

Uporaba metode kritičnega dogodka se priporoča, ko (LR Gordon 2014): 

 se pojavi potreba po kvalitativnih podatkih; 

 je vedenje oziroma obnašanje mogoče opazovati; 

 pri delu ali nalogah obstajajo kritične dejavnosti, ki omogočajo veliko stopnjo 

individualnosti. 

V kolikšni meri je ugotovljena opažanja mogoče sprejeti kot realno dejstvo, je v veliki meri 

odvisno od objektivnosti opažanj (Flanagan 1954). Z objektivnostjo je mišljeno, da večina 

udeležencev poda enaka opažanja. Natančnost in objektivnost ugotovitev sta odvisni od 

natančnosti, s katero je bila dejavnost opredeljena, in od pristojnosti raziskovalca pri razlagi 

opredelitve, glede na opazovano dejavnost. 

V obravnavani nalogi smo metodo kritičnega dogodka izvedli kot dodatno metodo zbiranja 

podatkov, hkrati z izvedbo intervjuja in identifikacijo oziroma beleženjem dogodkov, ki so jih 
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udeleženci že sami navedli kot najpomembnejše vzroke za nastalo situacijo. V intervju smo 

dodatno vključili podvprašanje, ki je podalo dodatno informacijo o tem, kaj udeleženci 

menijo, da je imelo največji vliv na dogodke, ki so zadrugo peljali v stečaj: »Prosim, opišite 

kritični trenutek, kritično odločitev ali niz odločitev managementa, ki so po vašem mnenju 

povzročili razvoj dogodkov, ki so sledili?« 

Z metodo kritičnega dogodka smo ugotavljali, kako deležniki vidijo proces nastanka krize in 

uvedbe načrtovanega stečaja oziroma smo jo uporabili z namenom, da bi pridobili dodatne 

informacije o njihovem mnenju, predstavah in videnju dogodkov v času razvoja in zaostritve 

krize. Za podrobnejšo predstavitev smo iz vsake skupine ključnih deležnikov izbrali le po 

enega predstavnika, saj so mnenja in pogledi precej enotni celo med različnimi skupinami, še 

bolj pa v skupinah. 

Opis dogodka osebe Z3: »Jaz mislim, da je to že precej dolgo, da je stvar zorela že dolgo časa 

nazaj. To se pravi, no pika na i je bil najem Mercatorjevih trgovin, teh poslovalnic. To je bilo 

pika na i, tu ni dvoma, da je to pomenilo začetek konca. Ker mi smo recimo vzeli ta sklop, 

veliko količino teh trgovin v najem, a nekatere smo že po dveh mesecih zapirali. To pomeni, 

če si ti trgovino zaprl, mi smo morali določeno število zaposlenih … kaj smo počeli. Mi smo 

v bistvu prevzeli ogromno delavcev od Mercatorja. Prevzeti delavci imajo iste pravice, kot če 

bi bili naši zaposleni, kar pomeni veliko število velikih odpravnin. In ker si mi nismo mogli 

privoščiti izplačila odpravnin, smo naše, mlade delavce, tiste, ki so bili pripravljeni delati, 

odpuščali, ker so bili cenejši, če smo njih odpustili, kot če bi odpustili te, starejše delavce. 

Delavce iz pohištvenih trgovin smo dajali v naše agrocentre, v naše živilske trgovine. Mislim, 

ne glede na to, da je trgovec po izobrazbi, je bilo popolnoma nelogično. In mi smo s tem, 

namesto da bi rekli ok, smo ga zasrali, smo potem še živilske trgovine, ki so bile kolikor 

toliko pozitivne, in pa agrocentre, še s tem, ko smo imeli nepravi kader, pokvarili. To smo bili 

kot podmornica, to je šlo samo še dol kot kamen. In potem, namesto da bi, ne vem, prekinili 

pogodbo z Mercatorjem ali kar koli naredili, smo pa … no pa mislim, da so bili podatki o 

rezultatih že leto ali dve prej prirejeni, no, da ne bom rekla, ponarejeni. Ampak meni se zdi, 

da so bili ponarejeni. In seveda, krediti … v času debelih krav so nam banke dajale kredite. 

Mi smo imeli kreditov polno, imeli smo zavarovane s hipotekami na naše premičnine in 

nepremičnine, na vse. In na koncu, da bi kaj prodali, da bi se rešili iz tega, nismo mogli, ker 

so bile povsod hipoteke, in tako… to je kot domine. Domino efekt.« 

Interpretacija: Oseba Z3 opisuje, da so bile resne težave pri poslovanju zadruge prisotne že 

pred prevzemom sklopa Mercatorjevih trgovin, kar naj bi bila kritična odločitev oziroma pika 

na i, ki je zadrugo pahnila čez kritično mejo. Dogodki, ki so sledili, so krizo še poglobili. 

Lahko bi rekli, da je vodstvo izgubilo nadzor. Odločitve so bile nepremišljene. Namesto, da bi 

sprejeli konkretne ukrepe za sanacijo podjetja, so s prilagajanjem podatkov težave samo 

prikrili. 
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Opis dogodka osebe L1: »Ja ... glavnih vzrokov je bilo mogoče malce več, a eden recimo 

večjih glavnih vzrokov je bil prevzem Mercatorjevih tehničnih trgovin. Pa verjetno, če 

gledava takole subjektivno ... mogoče preveč samodržna pojava direktorja. Jaz bi tako rekel ... 

če vidiš, da stvari ne gredo, daš stvari iz roke, če nisi kos, ne pa vleč stvari do take faze, da 

pride do stečaja ... v tem smislu. Jaz se bojim, da so ljudje prevečkrat s svojo avtoriteto tako 

samozadostni, da ne vidijo dovolj realnega stanja včasih, čeprav se jim pove, pokaže ali pa 

vpraša. No, konkretno za cerkniško zadrugo jaz mislim, da sta bili dve stvari – prevzem teh 

tehničnih trgovin od Mercatorja pa verjetno, reciva, preveliki stroški za osebje.« 

Interpretacija: Tudi oseba L1 omenja več težav oziroma več vzrokov za poglobitev krize, 

vendar kot ključni vzrok navede prevzem Mercatorjevih trgovin ter samovoljne odločitve 

direktorja. Tudi iz njegove predstavitve dogodka lahko razberemo, da vodstvo ni bilo kos 

nalogi in ni videlo dejanskega stanja.  

Opis dogodka osebe V1: »Glavni vzrok je bil prevzem Mercatorjevih trgovin. Ker Mercator je 

dal v najem trgovine, ki jim niso 'laufale'. Se pravi pohištvo, bela tehnika ... Agrocentri so 

fino laufali. In direktor nam je pripovedoval ... če ne vzamemo vse, ne moremo nič. Jaz sem 

samo opozorilo dobil od tega, ki me je klical, naj ne jemljemo tega in robo, ki jo Mercator že 

10 let ni mogel prodati. On je pa komplet vzel, prostore, robo vso … ki je pa Mercator že ne 

vem koliko let ni mogel prodati, se pravi od anten strešnih, ki jih nikdar več ne potrebuješ, pa 

ne vem kaj še vse. Sam to smo potem zvedeli. No in Mercator se je tega rešil.« 

Interpretacija: Oseba V1 razloži, da je bil prevzem Mercatorjevih trgovin z vsemi zalogami 

kritičen korak, za katerega se je direktor odločil samovoljno. Za prevzem naj bi upravni odbor 

izvedel, ko je bilo že vse urejeno. Po njegovem mnenju je zadruga s tem nase sprejela breme, 

ki jo je zaradi nadaljevanja neustreznih odločitev tudi pokopalo. 

4.5.3 Povzetek raziskave 

Empirični del raziskave je potekal v obdobju od maja do konca novembra 2018. Predstavljal 

je singularno študijo primera. Kot metodo zbiranja podatkov smo uporabili polstrukturirani 

intervju, ki smo ga opravili z devetimi osebami, in sicer s tremi iz skupine zaposlenih, tremi iz 

skupine lastnikov in tremi iz skupine vodstva. V raziskavo smo vključili tudi metodo analize 

dokumentov in metodo kritičnega dogodka. Po razmisleku, ali prej izvesti intervjuje ali 

analizirati dokumente, smo se odločili za drugo možnost. K tej odločitvi je prispevalo mnenje, 

da bo predhodno poznavanje težave prispevalo h kakovosti izvedbe intervjujev. Metoda 

kritičnega dogodka je bila izvedena kot dopolnilo in hkrati z intervjuji. 

Skozi raziskavo smo zasledovali zastavljene cilje in odgovorili na zastavljena raziskovalna 

vprašanja: 
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Kako različni deležniki razumejo svojo vlogo ob nastanku krize v podjetju in v postopku 

stečaja podjetja? 

Intervjuvani iz skupine zaposlenih v glavnem menijo, da na nastanek in razvoj krize niso 

imeli pomembnega vpliva. Osebi Z2 in Z3 sta na krizo opozarjali, najprej predvsem 

direktorja, po zaostritvi krize pa tudi člane upravnega in nadzornega odbora, a so bila, če 

povzamemo njune izjave, opozorila preslišana. Obe osebi tudi povesta, da bi zdaj nastopili 

veliko bolj odločno.  

Udeleženci iz skupine vodstva in lastnikov so večinoma kritični do direktorja, pa tudi do dela 

upravnega in nadzornega odbora. Kot glavno težavo večinoma navajajo pomanjkanje znanja 

oziroma nevednost tako nadzornega kot upravnega odbora, kaj je njihova naloga. Ravno 

pomanjkanje znanja in nepoznavanje nalog upravnih in nadzornih odborov sta po njihovem 

mnenju omogočala in podpirala samovoljno in netransparentno vodenje zadruge direktorja ter 

posledično poglabljanje krize in zaključek v stečaju zadruge. Tudi člani upravnega in 

nadzornega odbora večinoma povedo, da so se med krizo in ob stečaju zadruge veliko naučili 

in bi zdaj ravnali popolnoma drugače; bili bolj proaktivni, kritični in odločni. 

Kako različni deležniki prepoznavajo vzroke in znake krize? 

Skoraj vsi udeleženci v raziskavi (razen osebe L3) menijo, da je bil glavni razlog za nastop 

resne krize v zadrugi prevzem sklopa Mercatorjevih tehničnih trgovin.  

Vsi trije intervjuvanci iz skupine zaposlenih težavo vidijo tudi v neustreznem vodenju in 

napačnih poslovnih odločitvah. Opozorili so tudi na negativno poslovanje posameznih enot in 

preveč tvegano politiko zadolževanja. Podatkov o poslovanju posameznih enot nismo imeli na 

razpolago. Tvegano politiko zadolževanja omenjamo tudi v analizi dokumentacije, kjer 

ugotavljamo, da je v letu 2016 zadruga tri četrtine sredstev financirala z dolžniškimi viri.  

Člani skupine lastnikov kot vzrok prav tako omenjajo pretirano zadolževanje, dodajajo pa še 

pohlep in osebne koristi.  

Člani skupine vodstva menijo, da je bila težava v direktorju oziroma vodstvu (V2), v krizo pa 

so jih peljale napačne poslovne odločitve in poslovanje, ki je presegalo njihove zmožnosti 

(prevelike oči), ter odmikanje od osnovnega poslanstva zadruge.  

Zadruga je v letu 2012 prevzela Mercatorjeve trgovine, kar skoraj vsi udeleženci raziskave 

ocenjujejo kot kritičen trenutek oziroma kritično odločitev. To podpira tudi analiza 

dokumentov, saj se praktično vsi kazalniki, vključeni v analizo dokumentacije, po letu 2012 

začnejo še poslabševati. 
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Kot znaki krize so najpogosteje omenjene zamude pri poplačilu dobaviteljev, ki jih omenjajo 

vsi udeleženci raziskave, pa tudi zamude plač, aroganten odnos vodstva, padec 

produktivnosti, kaos v sistemu dela, rezultat itd. 

Kako različni deležniki razumejo prednosti in slabosti načrtovanega stečaja podjetja? 

Osebe, vključene v raziskavo, pod pojmom načrtovani stečaj razumejo zgolj stečaj, do 

katerega pride z namenom in usmerjenim delovanjem. Tako si deležniki večinoma delijo 

mnenje, da je šlo v času do zamenjave direktorja predvsem za neznanje in napačne poslovne 

odločitve, po menjavi vodstva in najemu svetovalne družbe pa za namen zadrugo spraviti v 

stečaj iz takšnih ali drugačnih razlogov. 

Prednosti v stečaju vidijo le zaposleni, saj je zanje pomenil konec agonije, dela brez plač in 

povračila stroškov ter možnost pridobitve pravic iz naslova zavarovanja za primer 

brezposelnosti in poplačila iz jamstvenega sklada. Kot slabost omenjajo izgubo dolgoletne 

tradicije zadružništva in sodelovanja na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

Udeleženci iz skupin lastnikov in vodstva v stečaju ne vidijo ničesar dobrega. Zanje 

predstavlja neuspeh, katastrofo in izgubo za vse vpletene. Menijo, da je bila to draga šola, 

storjene pa so bile nepopravljive napake. Zadruge, vsaj v takšni obliki, ne bo več, sredstva, ki 

so bila v osnovi namenjena za pomoč kmetijstvu, pa bodo šla v druge namene. 

Kaj različni deležniki prepoznajo kot vzrok za neukrepanje oziroma neustrezno ukrepanje v 

primeru krize? 

Iz izjav vseh treh skupin deležnikov lahko razberemo, da je bilo v zadrugi precej prikrivanja 

in prirejanja podatkov. Prilagajanje podatkov ni vzrok za nastanek krize, je pa poskus njenega 

prikrivanja in je lahko razlog za prepozno ukrepanje nadzornega in upravnega odbora. Vse tri 

skupine deležnikov kot glavni razlog za neukrepanje prepoznavajo neznanje, nevednost in 

neusklajenost direktorja ter upravnega in nadzornega odbora.  

Zaposleni vzrok vidijo v vodstvu in njihovih odločitvah ter v zanikanju dejanskega stanja. 

Vodstvo se namreč, kljub opozorilom zaposlenih, predolgo ni odzvalo. 

Lastniki glavni razlog za neukrepanje vidijo v prilagojenih podatkih, neznanju in 

nepoznavanju poslovanja tako upravnega kot tudi nadzornega odbora in ne nazadnje v 

neenotnosti članov v organih vodenja in nadzora. Zaslepile so jih predvsem močno 

prevrednotene zaloge in odprodaje nepremičnin, s katerimi se je popravljal rezultat. 

Udeleženci raziskave iz skupine vodstva ravno tako kot glavni razlog za neukrepanje 

omenjajo lažne podatke, nezadostno delo nadzornega odbora ter dodatno še pozitivna mnenja 

revizorja. Predvsem ta so bila zanje precej zavajajoča, saj so menili, da pomenijo tudi 
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verodostojnost podatkov v računovodskih izkazih. Kot razlog za neukrepanje omenjajo tudi 

neenotnost članov upravnega odbora. 
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5 ZAKLJUČEK 

Stečaji in umiranje podjetij so neizogibna sestavina gospodarskega življenja. Podjetja umirajo 

in rojevajo se nova, včasih, kjer je to mogoče, na pogoriščih starih, drugič iz sanj vizionarja 

vzklije novo seme. Z njimi bomo morali živeti tudi v prihodnosti, ne glede na to, ali v njih 

vidimo nekaj pozitivnega ali ne. Kot v vseh segmentih življenja tudi tu najdemo dejanja, ki bi 

jih morali kot širša družba skušati onemogočiti ali vsaj zmanjšati. V kratki zgodovini naše 

samostojnosti smo bili lahko priča neštetim primerom lažnih stečajev podjetij, kjer so se 

okoristili zgolj redki posamezniki, družba pa drago plačuje za njihov pohlep. Najbolj žalostno 

je, da se to še vedno prepogosto dogaja. Zelo majhen delček bogastva, ki se s pretkanostjo 

posameznikov ukrade nekaterim in širši družbi, se odvzame in vrne. Težava pa ni samo v tem. 

Managerji in nadzorniki, ki zlorabljajo svoje položaje, mečejo slabo luč na vse ostale in na 

koncu javnost v vsakem managerju ali podjetniku vidi zgolj pohlepneža, ki skrbi le zase. 

Pravzaprav dobimo občutek, da se odgovorni ljudje v podjetjih ne bojijo pregona, še manj pa 

jih skrbi moralni ugled v družbi. Kot bi bili nedotakljivi, poniknejo v času medijske 

zanimivosti in vzniknejo nekje drugje v iskanju novih priložnosti.  

Osnovni cilj magistrske naloge je bil predstaviti vzroke za nastanek krize v podjetju, znake, ki 

kažejo na nastop krize, in možne ukrepe podjetja v primeru nastopa insolventnosti ter teorijo 

povezati z razumevanjem deležnikov na primeru obravnavanega podjetja oziroma zadruge in 

njihovim pogledom na krizo, stečaj in njihovo vlogo v dani situaciji. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili vzroke za nastanek krize v podjetju in 

znake, ki kažejo na nastop krize, ter možne ukrepe, ki jih ima podjetje na razpolago v primeru 

nastopa insolventnosti.  

V empiričnem delu magistrske naloge smo z uporabo polstrukturiranega intervjuja na 

namensko izbranem vzorcu ter z analizo dobljenih odgovorov, analizo dokumentacije in 

metodo kritičnega dogodka ugotavljali: 

 kako deležniki razumejo proces, ki vodi v stečaj podjetja, 

 kakšen je pogled deležnikov na vzroke za uvedbo stečaja in znake, ki kažejo na to, 

 kako deležniki razumejo svojo vlogo ob nastopu krize in 

 kaj so po mnenju deležnikov vzroki, ki preprečujejo sprejemanje ustreznih ukrepov za 

zajezitev krize. 

Znanstveni prispevek magistrske naloge je v empiričnem delu predvsem v odgovorih na 

raziskovalna vprašanja ter v primerjavi med teorijo in razumevanjem v praksi. 

Skozi magistrsko nalogo smo spoznavali, da so se skorajda vsi ključni deležniki zavedali, da 

gredo zadeve v napačno smer in da se sprejemajo napačne odločitve, kar bi bilo mogoče 

spremeniti s pravočasnim odzivom in ustreznimi ukrepi. Razlogi za neukrepanje so bili 
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predvsem neznanje, nepoznavanje nalog in odgovornosti in zatiskanje oči pred dejanskim 

stanjem. Zaključek bi bil lahko popolnoma drugačen, če bi imeli člani upravnega in 

nadzornega odbora ustrezno znanje in pristojnosti. Ker imajo stanje in rezultati podjetij realen 

vpliv na celotno družbo, razmišljamo, da bi bilo smiselno uvesti obvezen nacionalni preizkus 

znanja in poznavanja vsaj osnov poslovanja za člane upravnih in nadzornih odborov, ter 

istočasno postaviti precej strožje pogoje kazenske in odškodninske odgovornosti vseh 

ključnih oseb v organih vodenja in nadzora. 

Magistrska naloga naj bo smernica vsem deležnikom, ki se znajdejo v podobnih situacijah. 

Ko je še mogoče ukrepati, naj vložijo del svoje energije v znanje in poznavanje situacije in 

pravil igre. Le to jim bo dalo dovolj moči in samozavesti, da bodo lahko ukrepali in 

spremenili tok dogodkov. Zavedajo naj se, da vsak člen šteje, šibkega pa ni nujno odrezati, 

lahko se okrepi in celota tako postane močnejša kot kadar koli prej. 

V magistrski nalogi smo se osredotočali predvsem na pogled in mnenje deležnikov o vzrokih 

za krizo in njenih znakih, njihovih vlogah, pogledih na načrtovani stečaj in razlogih za 

neukrepanje. Iskanje morebitnih odgovornosti presega okvire te magistrske naloge, lahko pa 

bilo osnova za nadaljnje raziskave. Predvsem bi se bilo v raziskovanju smiselno usmeriti v 

iskanje možnosti, kako člane vodstev in nadzornih svetov ozavestiti o pomenu pravočasnega 

in pravilnega odzivanja na krize v podjetjih ter, kolikor je le mogoče, zmanjšati družbeno 

škodo, ki jo povzročajo napačne odločitve in neustrezna ravnanja.  

Prijatelj je čebelar z dušo in srcem. Kljub odgovornemu in napornemu delu, ali pa mogoče 

prav zaradi tega, svoj čas zavzeto posveča tudi raziskovanju čebel. Raziskovanje te izredno 

dovršene organizacije mu zbistri um ter daje motivacijo in ideje za delo v svoji organizaciji. 

Matica je glava družine a vseeno nima vseh pooblastil, njene spremljevalke so organizatorke 

dela in nalog, vsak član družine pa natanko ve, kaj je njegovo delo. Nekatere skrbijo za 

matico in podmladek, druge za varnost družine, tretje so čebele nabiralke oz. delavke. 

Nabiralke so tu najpomembnejše, saj družina nima možnosti preživetja, če nabiralke v panj ne 

bodo prinesle dovolj hrane za čez zimo. Ravno tako je v gospodarskih družbah. Odlična 

organiziranost, jasni cilji in vloge ter zadovoljni zaposleni dajejo  odlične možnosti za 

preživetje in uspeh. 
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Priloga 1 

 

Bilanca stanja po letih – Sredstva 

LETO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SREDSTVA 9.624.656 10.033.778 11.374.150 11.135.373 11.646.958 15.074.307 13.977.644 13.642.629 13.141.676 11.593.016

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 5.738.982 5.701.367 6.811.991 6.720.831 6.869.486 7.483.162 7.158.874 6.980.945 6.762.652 6.411.867

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 153.886 180.635 273.344 179.756 192.191 187.589 183.252 172.010 161.974 74.297

1. Dolgoročne premoženjske pravice 227.140 263.654 380.616 159.342 171.085 168.160 164.939 154.924 146.202 64.589

2. Dobro ime 0 0 22.139 19.868 17.598 15.327 13.056 10.786 8.515 6.245

3. Predujmi za neopredmetena dogoročna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve -73.254 -83.019 -129.411 546 3.508 4.102 5.257 6.300 7.257 3.463

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.394.824 4.330.698 5.270.484 5.286.590 5.425.665 6.033.841 5.886.622 5.701.749 5.495.470 5.233.410

1. Zemljišča in zgradbe 3.558.020 3.521.473 4.572.696 4.624.045 4.776.234 5.216.751 5.060.050 5.006.293 4.926.551 4.798.475

a) Zemljišča 811.812 842.610 1.158.162 1.154.236 1.145.029 1.539.741 1.555.706 1.556.768 1.541.112 1.528.669

b) Zgradbe 2.746.208 2.678.863 3.414.534 3.469.809 3.631.205 3.677.010 3.504.344 3.449.525 3.385.439 3.269.806

2. Proizvajalne naprave in stroji 0 0 0 638.422 632.904 791.919 709.759 598.654 504.355 389.356

3. Druge naprave in oprema 709.899 664.339 689.212 13.850 9.939 11.009 109.195 95.502 63.264 44.279

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 126.905 144.886 8.576 10.273 6.588 14.162 7.618 1.300 1.300 1.300

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 126.905 144.886 8.576 8.162 6.588 12.862 6.318 0 0 0

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0 2.111 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

5. Osnovna reda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Večletni nasadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Naložbene nepremičnine 0 0 12.441 0 0 0 0 0 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.190.034 1.190.034 1.255.722 1.254.485 1.251.630 1.261.732 1.089.000 1.107.186 1.105.208 1.104.160

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 1.177.536 1.177.536 1.245.148 1.245.108 1.243.608 1.255.221 1.014.153 1.034.160 1.034.160 1.034.160

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Druge delnice in deleži 1.177.536 1.177.536 1.245.148 1.245.108 1.243.608 1.255.221 1.014.153 1.034.160 1.034.160 1.034.160

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročna posojila 12.498 12.498 10.574 9.377 8.022 6.511 74.847 73.026 71.048 70.000

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Dolgoročna posojila drugim 12.498 12.498 10.574 9.377 8.022 6.511 74.847 73.026 71.048 70.000

c) Dolgoročno nevplačani poklicani kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročne poslovne teratve do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 3.874.752 4.330.804 4.233.608 4.112.180 4.285.796 7.143.546 6.485.363 6.331.897 6.357.746 5.163.439

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 42.855 32.206 32.206 32.206 32.206 338.438 32.206

II. Zaloge 2.218.040 2.753.363 2.608.290 2.522.236 2.741.654 4.665.772 4.700.873 4.931.559 4.766.507 4.334.905

1. Material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Nedokončana proizvodnja 12.222 349.645 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Proizvodi in trgovsko blago 2.205.818 2.403.718 2.608.290 2.496.297 2.739.968 4.664.087 4.700.873 4.931.559 4.766.507 4.334.905

4. Predujmi za zaloge 0 0 0 25.939 1.686 1.685 0 0 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 2.000 4.341 6.000 0 0 0 0

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Druge delnice in deleži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kratkoročna posojila 0 0 0 2.000 4.341 6.000 0 0 0 0

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Kratkoročna posojila drugim 0 0 0 2.000 4.341 6.000 0 0 0 0

c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.288.146 1.217.690 1.295.557 1.258.658 1.229.839 2.095.029 1.476.827 1.123.999 1.093.280 630.470

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.228.917 1.154.968 1.165.547 1.149.276 1.065.823 1.194.316 1.128.802 945.978 944.281 513.320

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 59.229 62.722 130.010 109.382 164.016 900.713 348.025 178.021 148.999 117.150

V. Denarna sredstva 368.566 359.751 329.761 286.431 277.756 344.539 275.457 244.133 159.521 165.858

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10.922 1.607 328.551 302.362 491.676 447.599 333.407 329.787 21.278 17.710

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.511.464 3.296.479 4.582.182 4.323.955 4.855.218 6.479.007 5.564.901 4.612.169 4.304.730 4.345.392  

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

 





Priloga 2 

 

Obveznosti do virov sredstev 

LETO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.624.656 10.033.778 11.374.150 11.135.373 11.646.958 15.074.307 13.977.644 13.642.629 13.141.676 11.593.016

A. KAPITAL 3.907.274 3.922.400 4.710.380 4.676.513 4.595.303 4.731.344 4.347.768 4.171.231 3.963.682 2.672.384

I. Vpoklicani kapital 712.382 712.682 1.476.499 1.475.899 1.397.529 1.397.529 1.309.287 1.308.139 1.306.914 1.306.068

1. Osnovni kapital 712.382 712.682 1.476.499 1.475.899 1.397.529 1.339.073 1.251.131 1.239.139 1.239.114 1.239.168

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0 0 0 58.456 58.156 69.000 67.800 66.900

II. Kapitalske rezerve 644.704 644.704 644.704 644.704 644.704 644.704 441.354 290.315 114.987 114.987

III. Rezerve iz dobička 149.148 193.479 209.216 222.602 244.112 67.528 0 0 0 0

1. Zakonske rezerve 149.148 193.479 106.629 107.299 108.374 0 0 0 0 0

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Statutarne rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Druge rezerve iz dobička 0 0 102.587 115.303 135.738 67.528 0 0 0 0

IV. Presežek iz prevrednotenja 2.401.040 2.371.535 2.379.961 2.333.308 2.308.958 2.621.583 2.597.127 2.572.777 2.541.781 2.551.068

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -476.340

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 -823.399

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 20.663 20.188 27.437 17.803 15.788 14.091 11.293 8.812 6.174 204.158

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Druge rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 20.663 20.188 27.437 17.803 15.788 14.091 11.293 8.812 6.174 204.158

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.253.818 1.513.624 1.586.592 1.110.668 872.291 2.837.090 2.285.759 2.726.098 2.262.758 1.911.756

I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.200.521 1.492.031 1.545.936 1.105.958 867.580 2.837.090 2.285.391 2.725.652 2.262.642 1.911.265

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.200.521 1.492.031 1.545.936 1.057.667 798.465 2.765.791 2.220.749 2.678.952 2.222.648 1.890.155

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 48.291 69.115 71.299 64.642 46.700 39.994 21.110

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 53.297 21.593 40.656 4.710 4.711 0 368 446 116 491

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0 0 0 0 0 368 446 116 491

3. Dolgoročne enične obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 53.297 21.593 40.656 4.710 4.711 0 0 0 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.367.116 4.493.394 4.991.585 5.265.926 6.100.362 7.300.480 7.251.602 6.653.972 6.833.798 6.674.559

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti 973.364 1.536.780 1.426.571 1.765.863 2.196.888 1.273.025 1.570.304 755.424 1.058.297 1.295.794

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 973.364 1.536.780 1.421.563 1.750.477 2.175.902 1.243.208 1.539.087 727.570 1.031.650 1.276.963

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 0 5.008 15.386 20.986 29.817 31.217 27.854 26.647 18.831

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.393.752 2.956.614 3.565.014 3.500.063 3.903.474 6.027.455 5.681.298 5.898.548 5.775.501 5.378.765

1. Kratkoročne poslovne obvezosti do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.184.076 2.732.220 3.349.043 3.244.995 3.568.506 5.609.802 5.207.379 5.378.555 5.350.390 5.264.935

3. Kratkoročne menične obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 209.676 224.394 215.971 255.068 334.968 417.653 473.919 519.993 425.111 113.830

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 75.785 84.172 58.156 64.463 63.214 191.302 81.222 82.516 75.264 130.159

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.511.464 3.296.479 4.582.182 4.323.955 4.855.218 6.479.007 5.564.901 4.612.169 4.304.730 4.345.392  

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

 





Priloga 3 

 

Izkaz poslovnega izida 

LETO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Čisti prihodki od prodaje 17.655.342 18.922.221 19.690.318 19.735.550 20.358.704 24.822.813 27.221.525 24.631.223 22.401.441 19.515.150

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 12.222 337.423 -140.295 -205.979 0 0 0 0 0 0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Subvencije, dotacije, regresi in drugi prihodki 77.151 67.428 51.902

5.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki) 397.026 256.031 87.272 187.992 444.351 267.704 140.326 36.478 198.669 128.094

6. Stroški blaga, materiala in storitev -15.585.836 -17.011.021 -16.911.061 -16.818.773 -17.774.881 -21.741.867 -23.705.549 -21.366.573 -19.590.820 -17.171.824

a)

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala -14.014.401 -15.613.420 -15.510.807 -15.588.106 -16.601.621 -19.880.976 -21.596.173 -19.434.669 -17.853.845 -15.521.532

b) Stroški storitev -1.028.283 -1.397.601 -1.400.254 -1.230.667 -1.173.260 -1.860.891 -2.109.376 -1.931.904 -1.736.975 -1.650.292

7. Stroški dela -2.051.173 -2.137.461 -2.324.902 -2.421.290 -2.541.965 -3.073.745 -3.386.225 -2.975.975 -2.719.255 -2.746.291

a) Stroški plač -1.296.215 -1.385.952 -1.557.184 -1.573.949 -1.671.931 -2.074.132 -2.325.422 -2.078.555 -1.888.822 -1.763.541

b) Stroški socialnih zavarovanj -209.539 -223.192 -251.090 -253.406 -269.367 -334.203 -374.996 -339.230 -308.539 -289.301

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 135.470 136.720 152.027 186.935 210.282 189.682 173.193

c) Drugi stroški dela -543.953 -528.317 -516.628 -593.935 -600.667 -665.410 -685.807 -558.190 -521.894 -693.449

8. Odpisi vrednosti -230.426 -236.893 -268.107 -351.882 -333.206 -348.002 -380.684 -359.812 -336.286 -353.914

a) Amortizacija -221.217 -233.291 -261.439 -342.072 -325.536 -331.474 -332.347 -327.165 -311.129 -265.197

b)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih -1.269 -1.192 -1.301 -4.344 -3.237 -7.578 -10.387 -11.116 -17.995 -8.109

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -7.940 -2.410 -5.367 -5.466 -4.433 -8.950 -37.950 -21.531 -7.162 -80.608

9. Drugi poslovni odhodki -37.680 -29.564 -38.092 -37.573 -39.280 -40.981 -41.049 -52.986 -49.220 -53.967

10. Finančni prihodki iz deležev 61.442 42.716 119 246 257 266 11.563 546 152 31

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih druđbah 61.442 42.716 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 119 246 257 266 6.900 0 0 0

č) Drugi prihodki iz drugih naložb 0 0 0 0 0 0 4.663 546 152 31

11. Finančni prihodki iz danih posojil 0 1.615 672 0 0 0 749 4.340 4.340 4.340

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 1.615 672 0 0 0 749 4.340 4.340 4.340

12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.588 77.238 78.910 80.787 69.601 109.012 109.724 51.650 55.890 22.912

a) Finančni priodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.588 77.238 78.910 80.787 69.601 109.012 109.724 51.650 55.890 22.912

13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 0 -41 0 0 -22.132 0 0 0

14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti -127.199 -192.240 -180.089 -141.090 -153.754 -156.406 -193.373 -173.124 -157.679 -141.998

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank -127.199 -192.240 -180.089 -140.144 -146.195 -149.090 -186.669 -167.669 -153.604 -138.896

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 -946 -7.559 -7.316 -6.704 -5.455 -4.075 -3.102

15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -58.093 -2.787 -6.873 -40.622 -31.873 -44.003 -58.444 -79.315 -75.293 -83.333

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do druž v skupini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b)

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 

obveznosti 0 -68 0 -40.622 -31.873 -44.003 -58.444 -79.315 -75.293 -83.333

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -58.093 -2.719 -6.873 0 0 0 0 0 0 0

16. Drugi prihodki 18.130 21.844 40.136 29.853 34.822 30.563 33.839 67.023 42.592 19.589

17. Drugi odhodki -8.486 -4.793 -7.627 -3.287 -11.265 -1.939 -1.147 -11.665 -17.287 -14.090

18. Davek iz dobička 0 0 -312 0 0 0 0 0 0 0

19. Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 47.857 44.329 20.069 13.891 21.511 -176.585 -270.877 -151.039 -175.328 -823.399  

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 

 





Priloga 4 

 

Izkaz denarnih tokov 

LETO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 59.517 447.945 390.631 146.667 133.806 237.515 312.650 48.048 -412.466

Poslovni prihodki (raze za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 

terjatev 19.284.246 19.736.812 19.717.642 20.550.364 25.045.291 27.478.266 24.820.695 22.499.923 19.737.646

Poslovni odhodki bez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 

odhodki iz poslovnih obveznosti -19.224.729 -19.288.555 -19.327.011 -20.403.697 -24.911.485 -27.240.751 -24.508.045 -22.451.875 -20.150.112

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 -312 0 0 0 0 0 0 0

b)

Spremembe čistih obratnih sredstev  (in časovnih razmejitev, 

rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 

postavk bilance stanja -762.413 364.804 70.091 20.234 -499.570 264.620 340.860 67.419 1.064.525

Začetne manj končne poslovne terjatve 70.694 -51.245 6.181 28.819 -865.190 618.202 352.828 30.719 462.809

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 9.315 -326.944 26.189 -189.314 44.077 113.038 2.577 308.509 7.362

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 0 0 0 0 -306.232 306.232

Začetne manj končne zaloge -535.323 145.073 105.999 -219.418 -1.924.118 -35.101 -230.686 165.052 431.602

Končni manj začetni poslovni dolgovi -315.486 623.936 -64.951 403.411 2.119.270 -345.790 217.328 -123.377 -396.360

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 8.387 -26.016 -3.327 -3.264 126.391 -85.729 -1.187 -7.252 252.879

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) -702.896 812.749 460.722 166.901 -365.764 502.135 653.510 115.467 652.059

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 377.124 83.088 105.463 354.134 177.517 -65.902 9.655 250.186 89.301

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 

naložbenje 121.569 791 853 257 266 7.649 1.259 4.492 4.371

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 83.882

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 76.297 104.610 353.877 177.223 -314.555 8.396 243.716 0

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 255.555 0 0 0 0 0 0 0 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0 0 0 28 241.004 0 1.978 1.048

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0

b) Izdatki pri naložbenju -384.833 -660.636 -314.828 -563.684 -611.216 -70.000 -123.752 -131.551 -11.246

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -43.817 -118.261 -34.493 -56.871 -41.969 0 -34.190 -35.302 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -335.016 -542.375 -278.335 -506.813 -557.605 0 -69.555 -96.249 -11.246

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančih naložb 0 0 0 0 -11.642 -70.000 -20.007 0 0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -6.000 0 -2.000 0 0 0 0 0 0

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -7.709 -577.548 -209.365 -209.550 -433.699 -135.902 -114.097 118.635 78.055

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 2.054.310 1.519.279 1.256.990 1.954.191 3.257.206 297.279 839.000 1.120.082 237.497

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 600.000 1.002.200 137.800 850.000 2.904.360 0 500.000 139.096 0

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.454.310 517.079 1.119.190 1.104.191 352.846 297.279 339.000 980.986 237.497

b) Izdatki pri financiranju -1.352.520 -1.784.470 -1.562.451 -1.920.217 -2.390.960 -732.594 -1.409.773 -1.438.796 -961.274

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -153.135 -180.089 -141.090 -153.754 -156.406 -180.895 -173.124 -157.679 -141.998

Izdatki za vračila kapitala 0 0 0 -600 0 0 -500 -900 -467.899

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -308.491 -439.111 -532.771 -646.673 -1.130.363 -551.699 -1.006.149 -550.917 -351.377

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznossti -890.894 -1.165.270 -888.590 -1.119.190 -1.104.191 0 -230.000 -729.300 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) 701.790 -265.191 -305.461 33.974 866.246 -435.315 -570.773 -318.714 -723.777

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 359.751 329.761 286.431 277.666 344.539 275.457 244.097 159.521 165.858

x( Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -8.815 -29.990 -54.104 -8.675 66.783 -69.082 -31.360 -84.612 6.337

y) Začetno stanje denarnih sredstev 368.566 359.751 340.535 286.341 277.756 344.539 275.457 244.133 159.521  

Vir: KGZ Cerknica 2008, 2009; KGZ Krpan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a. 
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Analiza vsebine – kategorija: Kriza v podjetju/stečaj 

Osebe 

 

Teme: 

(Razlogi/vzroki) x 
Teme: 

(Znaki) y 
Teme: 

(Vloge) q 
Teme: 

(Namen/prednosti/slabosti) 

p 

Z1 

 

Z1x1: Glavni vzroki so bili 

prevzem trgovin od 

Mercatorja leta 2012 

oziroma že 2008 Z1x2: Na 

primer ... vsaka poslovna 

enota, če vsaj pozitivno ne 

posluje, jo moraš ustaviti 

tisti moment! Samo ker je 

bilo pa toliko enot, ki niso 

pozitivno poslovale in niso 

mogli narediti ... zdaj 

bomo pa vse odpustili, a 

ne, se je pa vleklo. Vleklo 

in se je samo nakladalo.  

Z1y1: Nakazuje zamujanje 

plač, zamujanje plačil 

dobaviteljem ... s strani 

firme aroganca 

 

Z1q1: Nikakor drugače 

nisem mogel funkcionirati, 

ker sem delal po svojih 

zmožnostih do maksimuma, 

vedno sem dal vse od sebe. 

Nisem bil pa jaz zadolžen 

za vodenje firme 

 

Z1p1: Samo tu očitno ni bil 

planiran stečaj, tu ni bil 

planiran stečaj, tu so šli na 

to, da upanje zadnje umre.  

 

Z2 

 

 

Z2x1: Ja zadruga se je 

zainvestirala, pa 

zakreditirala. Najbrž ste 

slišali, kdaj smo se toliko 

zadolžili. Ker investira se 

tudi iz lastnega denarja, 

samo ga nismo imeli za 

tisto. To je bilo leta 2012, 

ko smo tistih 20 trgovin 

prevzeli. Mislim, da se je 

tam začelo. Potem je bilo 

pa še to, da smo vse na 

kredit vzeli … zdaj pa … 

banke so bile že takrat 

(previdne), ker mi smo bili 

že takrat ne vem koliko ne, 

in krediti so bili dragi. In 

vse skupaj je prineslo to. 

Mislim, da smo bili še 

dolgo, glede na to, kako je 

bilo, smo še dolgo obstali. 

Z2y1: Mislim, da je to, kar 

je bilo tudi v zadrugi, da ti 

ne moreš plačevati 

dobaviteljem, in kar je 

prišlo nazadnje, da ne 

moreš plačevat 

zaposlenim. Pač podjetje je 

v krizi, če ne more 

normalno poslovati. Če ne 

more opravljati vseh 

funkcij, med temi je tudi 

finančna funkcija, in naša 

zadruga je bila kar … kar 

dolgo časa v tem, da smo 

imeli premalo denarja. 

 

Z2q1: Samo jaz mislim, da 

je veliko bilo to, neznanje 

… saj ta naš upravni 

odbor, saj direktor ni 

mogel nič narediti brez 

upravnega odbora. Tako 

da upravni odbor je v 

bistvu potrdil najem tistih 

trgovin, pa so mu to 

velikokrat gor vrgli. Z2q2: 

Če bi direktor vedel, kam 

pelje, oziroma upravni 

odbor … ker direktor ne 

vem, če se je zavedal … kaj 

pa jaz vem, kaj je bilo v 

njegovi glavi. Ampak zdaj 

bi najbrž bolj zarobantila 

prej.  

 

Z2p1: Prednost je samo v 

tem, da bomo le dobili plače 

in regres. Štiri plače mi 

dolgujejo in dva regresa. 

No, saj regresa menda niti 

ne bo, bodo pa vsaj plače.  

 

Z3 

 

Z3x1: Mi smo se sicer 

izgovarjali na krizo, na 

svetovno krizo, evropsko 

krizo v gospodarstvu na 

sploh, ampak jaz sem 

prepričana, da se je naša 

zadruga znašla v krizi 

zaradi nepravilnega 

vodenja zadruge. Z3x2: 

Zadruge bi morale delati 

lokalno, tudi ustanovljene 

so bile za to, da bi delale 

lokalno, mi pa smo se 

hoteli širiti po celi 

Sloveniji in smo se razširili 

po celi Sloveniji. Poleg 

tega pa tudi na področja, 

ki jih zadruga kot zadruga 

nismo obvladovali. 

Zadruga bi se morala 

držati teh osnovnih 

dejavnosti, se pravi odkup 

kmetijskih izdelkov in 

oskrba kmetov. Šli smo se 

pa v bistvu prodajo in 

Z3y1: Kriza v zadrugi je 

bila tisti moment, ko nismo 

imeli več, ko nismo mogli 

več poplačevati 

dobaviteljev, da bi nam 

dobavljali robo. Ker kot 

naša glavna dejavnost je 

bila trgovina in ker nismo 

imeli več blaga za 

prodajati, je bil to potem 

začetek konca. Z3y2: 

Najprej bi rekla, da 

podaljševanje življenja 

zadrugi. Neki projekti, 

želje po pridobitvi finančne 

pomoči s strani države, 

prepričevanje, zakaj se 

splača zadrugo obdržati 

pri življenju Z3y3: Ko smo 

začeli iz blagajne jemati 

denar za to, da smo robo 

kupovali, ki smo jo potem 

prodajali. Ker je bila tu 

taka zmešnjava, da ne vem. 

Če se bo kdo kdaj v to 

Z3q1: Samo K. M.! Zato, 

ker si ni dal blizu, ni si dal 

dopovedati do konca. Jaz 

osebno sem šla en mesec, 

to se pravi tam po novem 

letu, sem šla k njemu – 

direktor, povejte mi, ali si 

začnem iskati službo, ker 

ta zadruga bo »crknila«. 

2017, takoj po novem letu 

sem rekla, »crknili« bomo. 

Konec je! On je bil pa tako 

zgrožen ... 

 

Z3p1: Tu ni bil planiran po 

našem razumevanju, da 

nekaj vnaprej planiraš. 

Mislim, da je bilo čisto 

presenečenje vsaj za 

določene ljudi. Drugače pa 

ja, če si spremljal, se je pa v 

bistvu planiralo. Od prihoda 

svetovalca v hišo je bilo 

planirano. Bodimo iskreni, 

oni so to planirali. Z3p2: 

Prednost je absolutno bila, 

je moralo iti v stečaj. Že 

zaradi tega, ker je bilo tu še 

vedno 150 zaposlenih, ki 

niso dobili plače 4 mesece. 

To se pravi, že celo leto smo 

dobivali po obrokih plače. 

To je bilo umiranje na 

obroke. Z3p3: Dobra stvar 

je ta, da nam je FURS 

pravočasno zablokiral 

račune in nam za davke in 

prispevke pobral. Z3p4: No, 

slaba stvar je ta, da bi imeli 
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tekstila, prodajo na koncu 

gradbenega materiala. To 

bi še nekako šlo zraven, 

ampak pri pohištvu smo pa 

čisto udarili mimo. 

Posebno v tistem času, ko 

je bila največja gradbena 

kriza, smo se šli mi 

prodajo pohištva. To je 

bilo pa v bistvu pokop. 

Z3x3: No pika na i je bil 

najem Mercatorjevih 

trgovin, teh poslovalnic. To 

je bilo pika na i, tu ni 

dvoma, da je to pomenilo 

začetek konca.  

vtikal in poskusil kaj 

poiskati, je bilo tu 

izginulega denarja polno. 

Kam so šli papirji, kam je 

šel denar? 

 

letos 70 let zadruge, ena 

tradicija je umrla, ki je pač 

… kmetijstvo je le bilo v tem 

področju, je toliko ljudi gor 

zraslo ob tej dejavnosti. In 

od Loške doline, Blok, 

Cerknice … vse to je 

pokrivala zadruga in 

mogoče so že, ne vem … to 

je žalostno. 

 

L1 

 

L1x1: Ja ... glavnih 

vzrokov je bilo mogoče 

malce več, a eden recimo 

večjih glavnih vzrokov je 

bil prevzem Mercatorjevih 

tehničnih trgovin. L1x2: 

No, konkretno za cerkniško 

zadrugo jaz mislim, da sta 

bili dve stvari – prevzem 

teh tehničnih trgovin od 

Mercatorja, pa verjetno, 

reciva, preveliki stroški za 

osebje. L1x3: Problem je 

bila tudi prevelika 

zakreditiranost, problem so 

bile tudi izdane hipoteke na 

nerealno premoženje ...  

 

L1y1: Osnovni znaki so 

padec prodaje, padec 

storilnosti, padec 

produktivnosti in take 

stvari. Pa rezultat je pa 

tisto finančno merilo, ki 

pove, ali gre podjetju 

bolje, slabše ali enako. 

L1y2: Lepo je zakrivalo 

realno stanje. In ko sem jaz 

prvič ugotovil … tudi jaz 

sem kar precej časa 

potreboval, kar pošteno 

povem, je meni kar sapo 

dvignilo. Šlo je za prodajo 

neke nepremičnine in … 

smo dobro prodali, nekih 

100.000 in nekaj. In sem 

vprašal, koliko je pa 

knjigovodska vrednost. Je 

bila pa 40.000 EUR. To se 

pravi, je bilo 67.000 EUR 

razlike v ceni kot nabijanje 

dobička oziroma 

zmanjševanje izgube iz 

osnovnih sredstev. 

 

L1q1: Mislim, ker tudi 

banke, če so dale preveč 

kreditov, so bile za moje 

pojme površne. Mislim, 

banka, če da nekomu 

kredit, mora vedeti, komu 

da. Če ga da na lepo 

besedo, mora vedeti, da na 

lepo besedo lahko tudi ne 

bo vrnil. L1q2: Jaz mislim 

takole, saj to je bilo 

velikokrat tudi v Moja 

dežela napisano, pa morda 

tudi Vrisk je včasih rekel, 

jaz mislim, da nadzorne 

odbore in upravne odbore 

v zadrugah bi morali 

usposabljati za svoje delo. 

Drugače je škoda, da so. 

Zelo malo jih je, ki vedo, 

kaj tja hodijo. L1q3: Ne bi 

mogel drugače. Jaz moram 

kar takole povedati … ko 

sem jaz dal odstopno 

izjavo, so vsi ostali mislili, 

da sem izdajalec, po 

domače povedano. To 

pomeni, ali sem bil toliko 

pred njimi ali so pa za 

mano prišli potem, ko so 

šli v stečaj. Jaz, če me kdo 

vpraša, zakaj sem šel, 

zakaj sem dal odstopno 

izjavo, sem rekel, jaz kot 

nadzornik moram 

odstopiti, ker vidim, da 

stvari ne gredo prav. 

L1p1: No, jaz bom rekel 

takole. Gleda na to, da je bil 

na osnovi tega potem 

direktor odstavljen, ne bom 

rekel, da je direktor planiral 

stečaj. L1p2: Planiran 

stečaj je bil tisti hip, ko je 

dobil svetovalca, recimo. 

Mislim, ta svetovalec je bil 

strokovnjak za neko 

reševanje v krizi pa tako 

naprej, samo on je bil 

strokovnjak za reševanje 

svojih računov, ne pa 

računov zadruge. 

 

L2 

 

L2x1: Po moje je bila 

takrat res pika na i, ko smo 

od Mercatorja paket tistih 

trgovin vzeli. L2x2: Jaz 

mislim, da je bil to glavni 

razlog, ker od takrat 

naprej so se res problemi 

začeli. Je bilo toliko izgube 

na pohištvu, potem se je 

tisto zapiralo, ljudje so 

ostajali, če je šel kakšen 

ven, je bilo treba 

odpravnine dajati in take 

stvari. Mislim, da to je kar 

L2y1: Kriza v podjetju se 

je po moje začela takrat, 

ko se je začelo z zamudo 

plačil kmetom za les, 

mleko, za meso. Trgovine 

niso dobivale blaga, ko bi 

morale, dobave ni bilo, 

zamujalo se je s plačili. To 

mislim je to. 

 

L2q1: Ne vem, narod se 

vse živo meni, tudi da sta 

imela neko firmo, preko 

katere je vse v zadrugo 

hodilo in take stvari. Zdaj 

pa ne vem, če je res kaj na 

tem. L2q2: Sigurno … pa 

nič ne bo, kakor izgleda, 

ne bo čisto nič. Po moje ga 

je direktor najel samo zato, 

da je poskril vse papirje, 

kar je bilo treba uničiti. Ne 

vem, tudi računovodkinjo 

je hitro odslovil. Zdaj, 

L2p1: Dobre nobene. V 

glavnem slabe strani. Čudno 

mi je, prej sem hodil stalno 

v agrocenter nabavljati, 

zdaj, ko grem, je pa, kot bi 

šel kar v eno trgovino. Če bi 

bili vsaj prejšnji zaposleni 

notri, bi rekel, da sem prišel 

v domačo trgovino. Vse 

drugače je. Niti ne veš zdaj, 

na koga se za odkup živine 

obrniti. Gozdarski sektor je 

itak že prej zamrl. Je pa kar 

en drug občutek. 
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precej pripomoglo, če ni 

bilo že prej še kaj.  

 

zakaj jo je? Ne vem, on je 

rekel, da ni ne vem kaj 

naredila, kar bi morala, 

ozadja pa nihče ne ve. 

 

L3 

 

L3x1: Predvsem pohlep! 

Pretiran pohlep in osebne 

koristi.  

 

L3y1: Glavni znaki so bili 

zamude plačil in plač, 

teror nad zaposlenimi, 

ustvarjanje nesoglasij, 

razprtij, noben se z 

nobenim več ne pogovarja. 

 

L3q1: Bumbar sem bil, 

bumbar! In pa naiven. 

Zdaj bi se sigurno veliko 

bolj pozanimal in prej 

ukrepal. L3q2: Vsekakor 

je odgovornost na ožjem 

managementu in upravnem 

odboru. 

L3p1: Saj se ve, kaj je 

stečaj. Nič dobrega. Zadruge 

ne bo nikoli več, nima 

smisla razmišljati o njej. 

 

V1 

 

V1x1: Ja, sam pol se je pa 

res kriza začela, ko smo 

Mercatorjeve trgovine 

prevzeli. V1x2: Glavni 

vzrok je bil prevzem 

Mercatorjevih trgovin. Ker 

Mercator je dal v najem 

trgovine, ki jim niso 

»laufale«. Se pravi 

pohištvo, bela tehnika. 

V1x3: No do takrat, vsaj 

po tistih podatkih, je bilo 

poslovanje zadruge v redu. 

Po prevzemu 

Mercatorjevih trgovin ... 

tudi drugi so nas 

opozarjali. 

 

V1y1: Pokazali so se 

takrat, ko je direktor 

najemal kredite in pa ni 

plačeval redno dobavitelje. 

Se pravi kmetom in 

dobaviteljem v trgovinah. 

V1y2: Potem smo 

ugotovili, da tudi po eno 

leto nekaterim ni plačeval 

... živino in pa les, da je 

nekaj narobe.  

 

V1q1: Problem je bil pa 

tudi ta, da mogoče svojega 

dela ni opravil nadzorni 

odbor, da bi pregledoval 

točno, kaj se dogaja, in pa 

revizijska poročila so bila 

vedno pozitivna. V1q2: 

Ker noben član upravnega 

odbora, niti predsednik, 

pri teh pogajanjih z 

Mercatorjem ni bil. V1q3: 

Čisto drugače bi ravnal, 

bil bi zelo pozoren na 

poslovanje. Ta situacija, ki 

je bila, zdaj vem točno, na 

kaj bi moral paziti, kakšne 

podatke zahtevati, kakšne 

odločitve lahko upravni 

odbor sprejema in kakšen 

je odnos do direktorja.  

V1p1: Zelo draga šola. In to 

nam je manjkalo. Na občnih 

zborih je bilo vse ok, 

poročilo revizorja ok. V1p2: 

Ma rekel bi, da ne, ni bilo 

načrtno, da je bilo tu 

neznanje. Neznanje 

poslovanja.  

 

V2 

 

V2x1: Ja gotovo je bil prvi 

razlog v vodstvu oziroma v 

direktorju! V2x2: Mislim, 

da je bila prva stvar to, da 

se je zadruga začela 

odmikati od svojega 

poslanstva. V2x3: da, tu se 

je kar nekaj stvari ujelo. 

Mi smo dolgo časa dobro 

živeli zato, ker smo 

nepremičnine prodajali, a 

ne. Ja in ko je tistega 

zmanjkalo ... zame je bila 

to pričakovana kriza. 

 

V2y1: Saj itak ni bilo 

nobenega dobička, saj je 

bilo 50 ali pa 100.000, a 

ne. To ni za nekoga, ki ima 

20 ali pa 25 mio prometa. 

To ni nič, a ne. V2y2: Ker 

meni je takrat, ko so nehali 

oziroma ko so zamujali s 

plačili kmetom, takrat je 

bilo meni jasno. 

 

V2q1: Ja poleg upravnega 

odbora vodstvo, a ne, 

direktor, pa T. M. tudi. 

V2q2: Potem, ko je pa tiste 

velike trgovine prevzel od 

Mercatorja, tisto je bil pa 

itak kiks. Mi smo takrat že 

imeli krizo in smo celo jaz 

in V. O. našli oziroma on 

nas je našel, ki nam je to 

razložil, kaj to sploh 

pomeni. In je bil 

pripravljen pomagati. In 

tudi srečati se direktor ni 

hotel z njim, se mu je zdelo 

zamalo. No in po tistem je 

šlo potem navzdol. 

V2p1: Stečaj je zame 

katastrofa, a ne ... za vse 

vpletene je neuspeh, je 

moralni maček. V2p2: Ja 

samo pogosto ni ravno tako, 

da bi feniks zletel iz tega ... 

 

V3 

 

V3x1: Napačne poslovne 

odločitve. Po domače 

povedano prevelike oči, ko 

hočeš nekaj več, pa nisi 

dorasel, da boš to speljal. 

V3x2: 90 % mislim, da je 

bil zadnji prevzem 

Mercatorjevih trgovin, 

Mercator tehnike in 

pohištva. Mislim, da je bila 

to največja rak rana 

potem. Ko se je prevzelo z 

vsemi njihovimi zalogami, 

ki so bile nekurantne. 

V3y1: Najboljši znak so 

zaposleni, če imaš 

zaposlene. Oni prvi dajejo 

znake nezadovoljstva, da 

nekaj ni v redu. Pa ko ti 

dobavitelji ne dobavljajo 

več robe ... 

 

V3q1: To je bila pa čisto 

odločitev takrat direktorja 

pa komercialnega. Sta pa 

onadva takrat precej tako 

... danes moramo, jutri bo 

prepozno. Samo lahko je 

bilo tudi s strani 

Mercatorja tako ... jutri 

morate povedati, če ne 

bomo dali drugemu. V3q2: 

Ja, v določeni meri tudi ... 

premalo odločen in preveč 

poslušal mnenje večine. 

V3p1: Ne ... pozitivnih 

skoraj nobenih. Ne vem, jaz 

imam še vedno tisti 

predsodek o stečaju ... to ni 

nekaj pozitivnega. V3p2: 

Vendar vsa sredstva in 

nepremičnine ne bodo več 

za namene kmetijstva. 
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Analiza vsebine – kategorija: Vodenje/strateške usmeritve 

Osebe 

 

Teme: 

(Stil/način vodenja) x 
Teme: 

(Pomen vodenja/nadzor) 
Teme: 

(Odgovornost/odločitve) q 
Teme: 

(Znanje/pristojnosti) p 

Z1 

 

Z1x1: Naše širitve, kakor 

recimo Rimljani ali pa 

Napoleon, pa Hitler, pa 

take stvari, mi se moramo 

širiti! Potem so bili pa 

drugi vzroki ... pa Marija k 

sebi. 

 

Z1y1: Vsepovsod 

agrocentri, nimaš nadzora, 

nimaš nič. Prevozni stroški 

– ne more peljati eno paleto 

cementa v Maribor s 

kamionom, tja in nazaj. Kje 

je cestnina, kje je nafta in 

njegov čas? To se je delalo, 

nikakor! Z1y2: Dejansko 

bodo to bolj znali povedati 

drugi. Jaz sem skrbel za 

svojo enoto, mi smo dobro 

delali, dokler smo imeli 

blago. 

Z1q1: Prevzem trgovin! 

Tam je bilo totalno 

neracionalno, ker so toliko 

trgovin prevzeli … 

 

 

Z2 

 

Z2x1: In je rekel … to je 

bilo že vse podpisano, jaz 

nisem nič mogel. Pa sem se 

kar ustavila in si mislila … 

poglej, če bi bila jaz na 

tvojem mestu, pa mu ne bi 

podpisala, pa če bi se 

zmenili čisto do konca že. 

Z2y1: Tudi številke, 

kakršne koli so bile, ljudje 

božji, ko bi vi poznali zakon 

o finančnem poslovanju pa 

vedeli, kdaj so tiste točke, 

ko je treba reči, zdaj je pa 

konec, bi vedeli, da je to 

likvidnost tista. Ne pa na 

papirju ene cifre. 

Nemogoče je bilo. Ker 

zadruge bi morali voditi 

resnično kmetje, ki pa bi se 

morali izobraževati.  

Z2q1: Bog varuj, kaj 

prodati. To je tista kmečka 

pamet, kmečka logika … nič 

prodati. Tu bi nas mogoče 

pa rešilo. Ker dejansko smo 

imeli samo stroške, noter ni 

bilo nobene dejavnosti … 

mrtev kapital. 

 

Z2p1: Mislim, da je bilo 

neznanje na vseh področjih, 

sploh upravnega odbora, 

kako rešiti to. Mislim, da 

niso imeli niti pojma, kako 

in kaj delajo.  

 

Z3 

 

Z3x1: Zato, ker bi si bilo 

treba priznati, da smo se 

zmotili. Glavo v zemljo pa 

počakati, da bo šel vihar 

mimo. Pa ni mogel iti. 

Mislim, če enkrat vidiš, da 

si naredil napako, sploh 

direktorji, moraš reči, 

poglej, naredil sem napako, 

tole je šlo pa fino mimo, 

zdaj pa dajmo rešit. Ne pa 

… ne, ne, ne … to pa bo, 

ravno zdaj bodo rezultati. 

Kje? Z3x2: Potem so oni 

(svetovanje) konec koncev 

so dajali tudi upanje 

delavcem in voljo, sploh od 

začetka, dokler se niso 

začeli znašati nad ljudmi. 

Z3x3: On je bil vedno za … 

in tudi tamle na Vrhniko, ko 

smo hodili na tiste sestanke. 

Pa sem rekla, poglej, vi se 

samo hvalite, kaj je kdo 

naredil pa kje je kdo bil. Jaz 

vam pa pridem na sestanek 

in vam povem, kakšen imam 

problem. In kaj vi naredite, 

kričite name. Da naj 

najdem rešitve, ne pa 

problema. Ker jaz pa imam 

problem, ker zadruga bo šla 

v stečaj. Če ne zaradi 

Z3y1: Delavce iz 

pohištvenih trgovin smo 

dajali v naše agrocentre, v 

naše živilske trgovine. 

Mislim, ne glede na to, da 

je trgovec po izobrazbi, je 

bilo popolnoma nelogično. 

In mi smo s tem, namesto da 

bi rekli ok, smo ga zasrali, 

smo potem še živilske 

trgovine, ki so bile kolikor 

toliko pozitivne, in pa 

agrocentre, še s tem, ko smo 

imeli nepravi kader, 

pokvarili. Z3y2: Ko smo 

začeli iz blagajne jemati 

denar za to, da smo robo 

kupovali, ki smo jo potem 

prodajali. Ker je bila tu 

taka zmešnjava, da ne vem. 

Če se bo kdo kdaj v to vtikal 

in poskusil kaj poiskati, je 

bilo tu izginulega denarja 

polno. Kam so šli papirji, 

kam je šel denar? Z3y3: Ali 

pa to, ko so šli naši … 

komerciala je šla v Bosno in 

so našli proizvajalca 

spodnjega perila in so 

privlekli gor ne vem koliko 

kamionov spodnjega perila. 

Spodnje perilo je še zdaj na 

zalogi.  

Z3q1: Napačne odločitve! 

Res! In dejansko je to, 

nekurantna roba nas dol 

vlekla. Mi smo v Krškem 

prevzeli agrocenter že z vso 

nekurantno robo, že takrat 

je bilo za milijon vrednosti 

v agrocentru nekurantne 

robe Z3q2: Ukrepi … če bi 

se dalo v bistvu takoj, ko 

nam je bilo jasno … ne nam 

je bilo prej jasno, kot je bilo 

direktorju jasno, da je 

zafrknil z Mercatorjem in 

trgovinami. Če bi takrat, 

mogoče s kakšnim pravim 

pravnikom dosegli 

razveljavitev teh pogodb, to 

bi bila edina rešitev. Druge 

jaz ne vidim. Po tem koraku 

se ni dalo nič več. Mi smo 

imeli 250 zaposlenih. Je 

bilo treba 250 plač vsak 

mesec preskrbeti. Prometa 

pa ni bilo. Ni bilo iz kje 

izplačati. Z3q3: Saj smo 

tudi vrečke, nosilne, kupili 

iz Kitajske cel kontejner. 

Pol skladišča je še tistih 

vrečk. Ampak se je pa 

splačalo, je bila pa cena 

toliko nižja. 

Z3p1: To se pravi 

nepoznavanje trga, želja po 

tem, da bi bil velika 

zadruga. Z3p2: Dejansko 

pohištva, bela tehnika se ne 

prodaja več na klasičen 

način, a ne. To se pravi, 

prideš v trgovino, pa si 

kupiš pralni stroj. Tega v 

bistvu ni več. Danes se vse 

to dela prek spleta, redko 

kdo še hodi v trgovino to 

kupovati, mi pa smo si 

toliko tehničnih trgovin 

nakopali na glavo. In 

dejansko nismo mogli 

konkurirati, je bilo 

nemogoče temu spletnemu 

prodajalcu. Ampak če bi mi 

to vnaprej raziskali, bi 

morali vedeti, da nam 

Mercator odstopa v najem 

prodajalne in trgovine, ki 

njemu niso služile. Kako bi 

potem nam? Z3p3: Ker smo 

bili mi firma, ki smo se na 

vse spoznali. Danes npr. je 

bil tukaj gospod, ki je 

prodajal traktorje, jutri pa 

gospa, ki je štumfke 

prodajala, pojutrišnjem pa 

gospod, ki je cvetje 

prodajal, pa gajbice. 
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drugega, zato, ker ne bo 

imela delavcev za delo.   

L1 

 

L1x1: Pa verjetno, če 

gledava takole subjektivno 

... mogoče preveč 

samodržna pojava 

direktorja. Jaz bi tako rekel 

... če vidiš, da stvari ne 

gredo, daš stvari iz roke, če 

nisi kos, ne pa vleč stvari do 

take faze, da pride do 

stečaja. L1x2: Jaz se bojim, 

da so ljudje prevečkrat s 

svojo avtoriteto tako 

samozadostni, da ne vidijo 

dovolj realnega stanja 

včasih, čeprav se jim pove, 

pokaže ali pa vpraša. 

 

L1y1: Jaz konkretno vem 

primer na mleku ... 

kontrolorka mleka je imela 

recimo več kilometrine kot 

mesečne plače oziroma 

letne plače. In če sem ta 

znesek delil z 0,37 centov, 

kolikor je kilometrina, 

pomeni, da bi morala vsak 

dan narediti 450 km. To ni 

šanse, a ne. To pomeni, da 

bi šel vsak dan iz Cerknice 

v Mursko soboto pa nazaj ... 

ne moreš, a ne. L1y2: Samo 

pri nas je bil nadzorni in 

upravni odbor zato, ker je 

nekdo rekel, da to mora 

tako biti in je nekdo bil, ki 

se ga je posililo s funkcijo 

in ne zaradi tega, ker je 

čutil potrebo kot lastnik, 

ampak je bilo zato, da je 

bilo zadoščeno predpisom.  

 

L1q1: Mislim pa tak očiten 

primer je bil v zadrugi tudi 

reciva prevrednotenje 

zalog. To se pravi, če so bili 

predmeti reciva stari osem 

let, nikakor jih ne bi smela 

inventurna komisija 

vrednotiti po neki prodajni 

ceni ali ne vem kakšni ceni. 

L1q2: Imam prijatelja, ki 

zelo rad raziskuje kraške 

jame in smo šli med drugim 

tudi h kupcu poslovne 

stavbe v Starem trgu, tele 

restavracije. Žena je kolega 

poznala, mene ne in smo se 

pogovarjali o jamah in 

potem še o njih. In je rekla 

... ja, smo kupili 

restavracijo, ker je mož 

dobro kupil, sva se odločila 

kar še hišo delat. Kaj to 

pomeni … da je malo dal 

zanjo, v zadrugi sem pa 

slišal, kako fantastično smo 

to prodali. L1q3: Ja 

sprememba bi lahko edino 

takrat, ko je bilo vprašanje 

nezaupnice, pa ni šla skozi. 

Če bi bila takrat nezaupnica 

izglasovana … ni bilo tima 

v upravnem in nadzornem 

odboru, ki bi lahko rekel, da 

dovolj konstruktivno 

razmišlja.  

L1p1: Mislim, da problem 

pri vseh teh ... nadzornem 

odboru in upravnem 

odboru, je nepoznavanje 

ekonomije. Kmetje so v 

bistvu zaposleni s svojo 

proizvodnjo, s svojim 

delom, svojimi vsakdanjimi 

skrbmi in v bistvu že doma. 

L1p2: In se tem se je lahko 

veliko rezultata skrilo v 

zalogah, recimo. In to se je 

počelo kar nekaj let in t,o 

bova rekla, na primer oko 

nekega člana nadzornega 

ali upravnega odbora težko 

opazi. To moraš biti dobro 

podkovan, da veš, kaj to 

pomeni in kaj ne, v 

nasprotnem primeru, npr. 

jaz tudi, če ne bi imel 

izkušenj iz prejšnje firme, 

ne bi vedel, kaj to pomeni. 

L1p3: Da bi dobil 

somišljenike, ki bi delili z 

mano ta spoznanja, jih žal 

niti v nadzornem odboru 

niti v upravnem odboru 

nisem dobil. S tega naslova 

sem jaz potem tudi odstopil 

iz nadzornega odbora.  

 

L2 

 

L2x1: Verjetno je, da se je 

že veliko prej začela, 

preden je ven prišlo. 

Verjetno, dokler se je dalo 

kaj skrivati, se je skrivalo, 

potem, ko pa ni bilo več 

kreditov od bank, da bi to 

lahko še čakalo, se ni dalo 

pa več. So banke rekle 

konec, potem je pa ven 

butnilo. L2x2: Ali bi moral 

biti v upravnem odboru še 

kakšen od zaposlenih, če bi 

si kaj upal reči, ker slišim, 

da niso smeli nobenih 

informacij ven dati. Le kar 

je on dovolil, se je lahko 

reklo, drugo ne. L2x3: 

Nobeden nič. V glavnem se 

je potrjevalo, kar je direktor 

rekel. 

L2y1: Tudi sem slišal 

včasih od teh bivših 

zaposlenih v računovodstvu, 

da se je prilagajalo po 

trgovinah, da ni imela 

kakšna toliko izgube, se je 

tu malo vzelo in drugim 

malo dalo, da so bile na 

pozitivi. Saj od začetka je 

bil skupno plus, potem pa 

kaže, da ni šlo več. L2y2: 

Nobeden nič. V glavnem se 

je potrjevalo, kar je direktor 

rekel.  

 

L2q1: Eden od članov 

nadzornega sveta ali 

upravnega odbora, ki malce 

bolj pozna te stvari in več 

ljudi pozna, nas je opozoril, 

naj pazimo s tem 

prevzemom trgovin, ker 

lahko, da bo hudo, hudo za 

vas. No in direktor je 

odgovarjal, da ni nič 

problema, da je vse v redu, 

da se nič bati. L2q2: Dobiti 

nekoga nepristranskega, ki 

bi ga kmetje dobili. Ne 

direktor, ker direktor bi spet 

nekoga takega, ki bi šel 

njemu na roko. Upravni 

odbor sam bi moral to 

narediti. L2q3: Ja po moje 

je direktor, jaz tu drugega 

ne vidim. V glavnem je on 

imel vse niti v svojih rokah.  

L2p1: Mislim, če ne bi bilo 

znanja, bi šlo najbrž že od 

začetka hitro navzdol. Če bi 

bilo samo neznanje. Jaz 

mislim, da so videli, da se 

da še kaj zase ven potegniti, 

da so potem tako peljali. 

Govori se vse sorte, 

zagotovo trditi pa ne moreš. 

Precej po domače. L2p2: 

Jaz ne vem, bilo je enkrat 

nazaj, mislim da 

predzadnjič, ko se je 

potrjevalo mandat 

direktorju in smo se 

pogovarjali, da bi ga 

zamenjali, ker nam ne gre 

ravno dobro, pa so nekateri, 

ki naj bi kot nekoliko več 

vedeli, da je to škoda 

narediti, ker ima 

poznanstva. Če bi postavili 

drugega, naj bi nam 

dobavitelji še bolj nagajali. 

In zaupaš drugemu, ker 

misliš, da je pametnejši od 

tebe in da bo tako prav.  
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L3 

 

L3x1: To je že staro znanje, 

pritiski, teror nad 

zaposlenimi, znašanje nad 

njimi, krčenje pravic. 

  

L3p1: Razlog je bil pa tudi 

pretirano zaupanje vodstvu, 

pa naivnost in nevednost 

kmetov.  
V1 

 

V1x1: No v računovodstvu 

so bili pa tudi tiho, a ne. 

Sicer dobro, mogoče jih je 

ustrahoval in so morali biti 

tiho, čeprav je kakšna rekla 

... meni se bo zmešalo tu 

noter, ni pa povedala zakaj. 

V1x2: Sta bila blokirana z 

informacijami, koliko je 

denarja, kaj je z denarjem. 

Komercialist pa, ja mora 

vedeti, kako bo nabavljal, 

ali lahko to nabavim ali ne. 

V1x3: Tako da direktor, ko 

je videl, da je zabluzil, je 

čisto vse na svojo roko 

delal. V1x4: Ona se je kar 

na to izgovarjala, da jaz kot 

član upravnega odbora ne 

morem dobiti teh podatkov. 

V1x5: Tudi do delavcev je 

imel svetovalec čuden 

odnos, ker je enkrat potem 

tako počilo, da smo rekli, 

da gre vse preko kadrovske, 

vsi razgovori in on ne sme 

kontaktirati z delavci.  

V1y1: Je pa res, da je bilo 

v upravi pa tako ... smo 

potem izvedeli ... en za 

drugega ni vedel, kaj dela. 

Recimo, če je eden zbolel, 

drugi ni vedel, kaj mora on 

namesto njega narediti. 

V1y2: Ker mi smo tudi 

opozorilo dobili, da ne hodi 

redno v službo. V1y3: Bilo 

je pa tudi od poslovodje do 

poslovodje odvisno, kako on 

dela v sami trgovini. Niti ne 

vemo, ali je te podatke 

dobival, da so poslovodje 

opozarjale direktorja, ali 

kaj ... ali je bilo to čisto 

neznanje V1y4: In seveda 

ta roba, že z odpisi, je on 

ves čas vodil v papirjih, a 

ne, in je bila vrednost zalog 

zelo velika in rezultat ni bil 

slab. Potem, ko si šel pa 

gledat ... robe ali je ni bilo 

ali pa je bila ničvredna in 

se ni mogla prodati. Tudi 

čudno se mi je zdelo, 

nekatere trgovine so dobro 

laufale, potem pa čez noč 

kar minus.  

V1q1: Ker direktor tiste 

firme, ki jo vodi, bi pa le 

moral poznati poslovanje 

firme, tudi zadruge, ki ima 

trgovine, ker trgovine so pa 

nekaj čisto drugega kot 

zadružništvo. V1q2: In 

ugotovilo se je celo, da je 

zemljišča, ki niso bila v lasti 

zadruge, dajal pod 

hipoteko. V1q3: Ker on bi 

moral takrat, ko se je to 

urejalo, določena zemljišča 

prenesti na sklad 

(kmetijskih zemljišč). Prej je 

to J. O. delal, potem se ja 

pa to ustavilo in niso uredili 

do konca. To, izgleda, da je 

direktor vedel za to. In 

potem ga je sklad kmetijskih 

zemljišč prijavil, da on daje 

njihova zemljišča pod 

hipoteko.  

 

V1p1: To nam je v bistvu 

pokazal sanator, ki ga je 

pripeljal že bivši direktor, 

da bo naredil sanacijo v 

zadrugi. In ko je on 

pregledal poslovanje, je 

ugotovil, da je razlika v ceni 

zelo majhna in ni pokrivala 

vseh stroškov. Izgleda, da 

direktor teh zadev ni 

poznal. V1p2: Ja, zaupali 

preveč vodstvu ... in v bistvu 

tudi nekateri v upravnem 

odboru sploh niso vedeli, 

kaj morajo delati. V1p3: In 

to je res tako, kot sem rekel 

– nevednost tako 

nadzornega odbora kot 

upravnega odbora, kaj je 

njihova naloga. V1p4: RVC 

je bil nikakav. Sicer jaz 

prvič, da sem vedel, kaj je 

to RVC ... In to nam je 

manjkalo recimo, tudi 

upravnemu odboru.  

 

V2 

 

V2x1: V njegovem 

precenjevanju in tej 

zagledanosti vase, da je 

velik direktor. Pa 

nedelavnosti. V2x2: Jaz 

sem uveljavil na zadnjem 

občnem zboru, ko sem bil še 

predsednik, da mora 

revizijo vsaj upravni odbor 

imenovati. Praviloma bi jo 

moral občni zbor. No in 

sploh niso realizirali. 

Ravno tako je direktor sam 

izbral. 

 

V2y1: Mi smo imeli v 

Zadružnih pravilih, da se 

mora nadzorni odbor 

srečati enkrat na mesec ... 

najmanj! Mi smo se na 

približno 4 mesece. V2y2: 

Če ti ne prideš v službo, 

takrat, ko morajo drugi 

priti, tudi drugi ne pridejo. 

Ali pa pridejo, pa do 8. ali 

do 9. klepetajo pa kavo 

pijejo. V2y3: Že s tem je 

imel, ker je imel veliko 

samostojnost. Ker on se v 

direktorja ni vtikal, direktor 

se pa potem ni vanj. Meni 

se tudi to ne zdi v redu, da 

so T. M. vsi tisti delali pri 

hiši, ki so sicer bili dvorni 

na zadrugi. Lahko je, lahko 

pa ni, ampak meni se to ne 

zdi prav.  

 

V2q1: Zadruga ... njeno 

poslanstvo je pospeševanje 

kmetijstva oziroma servis 

članom. Tu je bilo 

kmetijstvo, no v glavnem 

živinoreja pa gozd. In 

zadruga, takrat ko je začela 

pretirano v trgovino iti, ker 

direktorja te stvari niso 

zanimale, so ga zanimale 

trgovine, pa T. M. tudi. In to 

je stagniralo oziroma je tudi 

nazadovalo. Ne vem, recimo 

gozdarstvo, so se odločili, 

da bodo prodali kamion in 

se oni s tem ne bodo 

ukvarjali. Da bodo samo 

kupovali. Pa so prodali 

kamion Žagatrade, da bo s 

tistim kamionom zadrugi 

vozila les. Saj ga je, vendar 

so imeli prednost sami s 

svojim poslom. In zdaj, 

kakšni super pogoji so bili 

za odkup lesa ... polno 

lesnih trgovcev je zraslo, 

zadruga pa vsako leto manj. 

In smo sprejemali plane, ki 

se niso uresničevali. 

V2p1: No ja, nekaj je bila 

nevednost, nekaj pa ... no 

vsaj prej na začetku pa tudi 

politika. V2p2: Ja, direktor 

ne zastopi stvari, pa si ne 

pusti svetovati, se ne sme 

razmišljati pa tako naprej 

… so odnosi tudi, a ne. 

Lahko je pa čisto ena 

banalna nedelavnost celega 

kolektiva, kar je bilo do 

neke mere tudi v zadrugi.  

 

V3 

 

V3x1: S tem, da upravni 

odbor ni nikoli določil 

revizorja, dobili smo samo 

revizijsko poročilo. V3x2: 

V3y1: Kaj vse potem slišiš, 

ko je šlo vse »cugrund«, 

potem pa slišiš zgodbice 

zadaj, kako in kaj so delali. 

V3q1: Računovodja, 

direktor in revizor. V3q3: 

Bi! Bi ravnal drugače! 

V3p1: Ja in to je napaka 

vseh zadrug v Sloveniji! 

Primarna dejavnost 

zadruge bi morala biti 
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Sklad kmetijskih zemljišč je 

dal kazensko ovadbo 

napram direktorja, ker je 

zemljišča, ki so v lasti 

sklada, dal pod hipoteko. 

Sam jaz sem tam rekel ... jaz 

ne vem, pogodba je 

notarsko overovljena, po 

moji logiki je notar tisti, ki 

mora vse to preveriti. 

V3x3: Pogovarjali smo se, 

da se bomo zmenili z banko 

o reprogramu kredita. No 

potem na upravnem odboru 

je samo prišlo, pač da gre 

jutri podpisati reprogram 

kredita, da se je zmenil … v 

bistvu je pa (direktor) nov 

kredit vzel. 

Ne vem, ali so imeli namen 

to potopit ali kaj? V3y2: Ja 

zato, ker se je ukvarjala z 

vsem drugim in ne s kmeti. 

V3y3: Samo ko imaš 

ambicije zadaj ... velika 

zadruga, več bi lahko 

kmetom ponudila, a ne. Če 

se greš pogajati za en 

kamion gnojila ali pa za 20 

kamionov gnojila, boš dobil 

drugo ceno.  

 

 

suport kmetom, vse ostalo je 

sekundarna dejavnost. 

V3p2: Tako bom rekel ... 

kmetje .. grdo bo slišati … v 

teh organih, prvo kot prvo 

prestari, pa znanja ni. Oni 

… pa včasih je bilo ... ne 

včasih, me ne zanima. Zdaj 

so drugi časi, bolj pasji za 

te zadeve, moraš se hitreje 

obrniti, ni tako enostavno! 
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Analiza vsebine – kategorija: Ukrepanje/neukrepanje 

Osebe 

 

Teme: 

(Podatki/poročanje) x 
Teme: 

(Odločitve/ukrepi) y 
Teme: 

(Vloge/ljudje) q 
Teme: 

(Razlogi) p 

Z1 

 
 

Z1y1: Lokalizirati se, 

lokalizirati se na tisto, kar 

smo bili prej, kar zajema 

sam KGZ Cerknica. To je 

odkup živine, prodaja 

mesa, tekstil ne rečem, da 

ne. To je to … mleko, les, to 

kar je osnova kmetijsko 

gozdarske zadruge. To je 

osnova, ne pa, da gremo mi 

prodajati lončke, pa take 

stvari, pa školjke, pa 

bideje, pa pohištvo, pa 

tepihe, pa ...  

 

Z1p1: Stvar je taka, da je 

bila storjena nepopravljiva 

napaka. Vsi aneksi so 

vezali vse te zaposlene 

oziroma do naše firme so 

imeli eno leto avtomatsko 

plačo, kot je bila pri 

Mercatorju in vse te 

dajatve ali odpravnine je 

morala vse zadruga 

plačati. 

 

Z2 

 

Z2x1: Mislim pa, da bi 

morali … ja kar krepko 

prej. Krepko prej, bi morali 

takoj, ko smo videli, morali 

bi že leta 2012, ko je videl, 

da so mu dali napačne 

podatke na Mercatorju. In 

res, takoj bi moral ukrepati 

pa jim vrniti vse to nazaj. 

Z2x2: Drugače pa, mi smo 

opozarjali že takrat, smo 

rekli direktorju … če 

Mercatorju ne gre, tudi 

nam ne bo šlo. Z2x3: No 

potem je pa svetovalec še 

računovodstvo obglavil, 

svetovalec jih je čist okrog 

prinašal, je rekel, da smo 

ven iz krize, jaz sem pa 

vedela, da nismo. 

Z2y1: In sem direktorju 

poslala po mailu, pa še S. 

T., ker drugače me ne bi 

upošteval. Pa mi je še 

potem rekel, pa kaj ste mi 

naredila. Ma direktor, kaj 

sem naredila, s tem sem 

tudi sebe zaščitila, jaz sem 

morala opozoriti na to. 

Z2y2: Samo takrat je bilo 

pa že čisto prepozno. 

Ampak vsaj to smo hotele 

ženske doseči, da tega 

svetovalca naženejo, ker je 

dejansko teror izvajal … 

me smo samo jokale. 

Ampak njega ni to nič 

brigalo. 

Z2q1: Svetovalec … prva 

njegova naloga bi bila 

finančno plat urediti. Ne pa 

to, kar je šel, da nam je 

denar še vlekel ven! Z 

njegovimi računi … njegovi 

računi so bili taki … 

30.000 EUR, 40.000 EUR, 

50.000 EUR. Z2q2: Ta mu 

je pa podpisal vsak račun, 

likvidiral mu je vse, kar mu 

je prinesel. Pobirala sta 

denar. Mislim, da je tudi on 

imel koristi od tega. Z2q3: 

Bom povedala kar takole … 

v bistvu nisem imela prav 

nobenega vpliva. Zdaj pa 

bi, o ja, bi bolj, bi po moje 

bolj po mizi udarila.  

Z2p1: Prezakreditirani 

smo bili, investirali smo 

samo na osnovi kreditov. 

Imeli smo pa premoženje, 

ki je bilo poslovno 

nepotrebno in smo to tudi 

predlagali upravnikom, 

nadzornikom, da bi to 

prodali, ampak oni 

absolutno niso bili za to. 

Z2p2: Jaz mislim, da kar 

upravni odbor, ker res ni 

nič pustil.  

Z3 

 

Z3x1: To smo bili kot 

podmornica, to je šlo samo 

še dol, kot kamen. In potem, 

namesto da bi, ne vem, 

prekinili pogodbo z 

Mercatorjem ali kar koli 

naredili, smo pa … no pa 

mislim, da so bili podatki o 

rezultatih že leto ali dve 

prej prirejeni no, da ne 

bom rekla, ponarejeni. 

Ampak meni se zdi, da so 

bili ponarejeni. Z3x2: Ja, 

to je pa problem pri nas, 

ker se vrednosti zalog niso 

nikoli zmanjševale. Mi smo 

pa tole lepo nakladali, 

neprodane zaloge smo 

nekam zlagali in vrednost 

zalog je bila zelo zelo 

velika. S tem smo bili tudi 

mi veliko vredni. Če bi pa 

tako delali, kot bi morali … 

da npr. vsake tri mesece 

znižuješ vrednost zaloge, bi 

pa morali v bistvu 

Z3y1: Ker če bi bili pravi 

svetovalci, so oni, ko so 

prišli v hišo, videli prave 

številke. Oni so jih dobili 

na krožniku, vse podatke, in 

iz teh podatkov bi morali 

oni vedeti, da smo bili že 

takrat insolventni. Že takrat 

smo bili zreli za stečaj, ko 

tepke. In takrat bi morali 

oni v bistvu narediti 

prisilno poravnavo, 

namesto da smo se šli ne 

vem kakšne igrice z 

dobavitelji. Pa bi mogoče 

še danes zadruga delala. 

Z3y2: V lanskem letu je 

bilo prepozno za vse, za 

karkoli rešiti. Je bilo 

pregloboko. Kvečjemu 

takoj na začetku, če bi bila 

prisilka pravilno vodena, 

tako da bi mi dobili robo v 

trgovine. Če bi bila 

prisilka, bi se nehale 

izvršbe, bi se nehale 

Z3q1: Pa izgovarjanje na 

krizo in potem še najslabše, 

ko nadzorniki rečejo – mi 

vemo, da je težko, ker je 

povsod kriza, in mi vemo, 

da se vi trudite in da se vi 

borite. Čestitke vodstvu 

zadruge, ker se trudi. Halo! 

Od truditi si ti ne moreš 

napolniti želodca. J. F. je 

vsak upravni odbor 

zaključil s tem, kako se 

direktor trudi in čestitke, 

ker se trudi … Z3q2: Oni 

(svetovanje) so pač peljali, 

no, mi smo videli drugače, 

kot so oni dejansko delali. 

Z naših oči se je peljalo 

proti rešitvi, dejansko so pa 

oni peljali proti stečaju. 

Z3q3: Tako bom rekla, 

očitam si, da nisem bila še 

bolj sitna. Z3q4: Mi smo 

bili pač na udaru. In 

povezala sem te stvari, 

nisem pa imela možnosti 

Z3p1: Ker mi smo recimo 

vzeli ta sklop, veliko 

količino teh trgovin v 

najem, a nekatere smo že 

po dveh mesecih zapirali. 

To pomeni, če si ti trgovino 

zaprl, mi smo morali 

določeno število zaposlenih 

… kaj smo počeli. Mi smo v 

bistvu prevzeli ogromno 

delavcev od Mercatorja. 

Prevzeti delavci imajo iste 

pravice, kot če bi bili naši 

zaposleni, kar pomeni 

veliko število velikih 

odpravnin. In ker si mi 

nismo mogli privoščiti 

izplačila odpravnin, smo 

naše, mlade delavce, tiste, 

ki so bili pripravljeni 

delati, odpuščali, ker so 

bili cenejši, če smo njih 

odpustili, kot če bi odpustili 

te, starejše delavce. Z3p2: 

In seveda, krediti … v času 

debelih krav so nam banke 
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odpisovati in bi bila 

vrednost vedno manjša 

Z3x3: V bistvu tako je, kot 

je ona (partnerka 

svetovalca) rekla. Mi smo 

morali podatke popravljati, 

ko je bil še prejšnji 

direktor. Pa niste vedeli, da 

so popravljeni. Zdaj smo 

vam pa pripravljeni 

povedati, kaj smo morali 

popravljat zaradi B. V. 

Ravno tako ponarejati 

rezultate, pa podatke 

prikrivati in tako naprej. 

Pa ni hotel upravni odbor 

dejansko nič prisluhniti, so 

vsi v mizo gledali.  

blokade. Z3y3: Ker 

dobavitelji so imeli 

ogromne terjatve, zdaj pa 

prvi, ki so obupali ali pa so 

spregledali, so dali izvršbe. 

In so tudi prišli do denarja, 

so tudi v celoti poplačani in 

z obrestmi in z vsem. Vsi, ki 

so pa upali in verjeli, so pa 

izviseli. Ker stečajna masa 

se je v bistvu že takrat 

praznila, vse te cenitve, 

priprave, vse to je šlo za 

pripravo prisilke oziroma 

pripravo stečaja.  

vplivati in povedati. Saj 

marsikoga sem opozorila, 

tudi iz upravnega odbora, 

moram priznati, na štiri 

oči. Z3q5: Nič ne bi mogla 

spremeniti. Ne bi mogla 

spremeniti, edino … ne 

vem. Jaz mislim ... jaz sem 

ravno tako dala napoved 

odpovedi, že septembra, pa 

potem še oktobra, pa še 

potem. Z3q6: Edino 

svetovalcu bi se pa sigurno 

uprla. To bi pa spremenila. 

To pa ne bi pustila, da bi 

hodili tako po nas. 

 

dajale kredite. Mi smo 

imeli kreditov polno, imeli 

smo zavarovane s 

hipotekami na naše 

premičnine in 

nepremičnine, na vse. In na 

koncu, da bi kaj prodali, da 

bi se rešili iz tega, nismo 

mogli, ker so bile povsod 

hipoteke, in tako … to je 

kot domine. Domino efekt.  

 

L1 

 

L1x1: In v bistvu največja 

megla je bila 

prevrednotenje zalog. 

L1x2: In v bistvu tukaj ni 

problem samo direktor, za 

moje pojme je problem 

reciva tudi računovodja. 

Računovodja je dolžan dati 

pravilne in poštene 

podatke, tudi za ceno 

svojega delovnega mesta. 

L1x3: Mislim problem je 

bil potem še najem tega 

svetovalca. To je takole … 

jaz sem recimo vprašal na 

koncu leta, 2016 mislim, da 

je bilo to, kakšen bo 

rezultat 2016. To je bila 

decembrska seja in je rekel 

… on (direktor) in 

računovodkinja … 

ocenjujeva približno 

50.000 EUR dobička. To je 

bilo 26. decembra, je še 

zapisnik narejen in točno to 

piše. 26. januarja 

naslednjega leta, 2017, je 

bil pa predstavljen 

svetovalec za reševanje 

zaradi insolventnosti. 

Insolventnost se objavi 

takrat, ko ima podjetje 

najmanj 20 % … največ 

20 % neplačanih terjatev, 

obveznosti do dobaviteljev 

preko nekega roka itd. Ko 

smo mi to informacijo 

dobili, je bila številka 26, 

ne 20. To pomeni, da je bilo 

to lahko že pred novim 

letom ali pa prej. To 

pomeni, da je bilo 

zakrivanje podatkov.  

L1y1: Ja ukrepi ... mislim, 

prvo kot prvo, verjetno 

mora firmo voditi nekdo, ki 

je sposoben podjetje 

izpeljati iz krize. Ne more 

biti to nekdo, ki dela 20 let 

in misli, da dela vse 

življenje samo prav. L1y2: 

Takrat, ko je bil zadnji 

razpis za direktorja. Takrat 

bi še bil čas. To je bilo leta 

2016 ali konec 2015. 

Mislim, takrat se je 

pojavilo vprašanje ... prvič, 

da so bili razpisi taki, da so 

se lahko tudi zunanji 

prijavili, samo moram 

takole povedati … razen 

mene ni bilo nikogar, ki bi 

imel željo imeti koga 

drugega kot direktorja. 

L1y3: Ali pa razlika v ceni, 

ki jo ustvari en trgovec. In 

če vidiš, da v isti panogi 

drugi 4-kart več naredijo, 

kot ti, potem moraš sebe 

nekaj vprašati – kaj je 

narobe. L1y4: Problem je, 

da smo bili morda preveč 

slepi vsi skupaj zaradi 

zalog. Zaloge pa odprodaje 

nepremičnin. 

 

L1q1: Ja moram tako reči, 

po končnih informacijah, že 

kar je zadruga v stečaju, ta 

predsednik UO je bil mlajši 

možakar, na ekonomijo ne 

vem, ali se je spoznal ali 

ne, jaz bi prej rekel, da bolj 

ne kot ja. L1q2: Česa 

oprijemljivejšega nisem 

smel reči, ker nisem vedel, 

sem le rekel, to je apel, da 

se z zadrugo stvari ne 

odvijajo pravilno. Morda 

edino, kar bi moral, bi 

moral prej odstopiti. Edino 

to. Samo potem je prišel še 

izziv za moje razmišljanje 

… svetovalec … da sem 

videl še njegovo 

razmišljanje, samo ko sem 

pa videl, da me še ta za 

nekaj vleče, sem rekel, zdaj 

pa nimam več kaj.  

 

L1p1: Mislim pa eden 

izmed vzrokov je bila tudi 

prezaposlenost, preveč 

ljudi za ta promet. Jaz sem 

tudi na to opozoril. L1p2: 

Mislim, to hočem povedati. 

To se pravi, so prali svoje 

plače, svoje prihodke skozi 

kilometrino v bistvu, pa 

take stvari reciva. L1p3: 

svetovalec se je hvalil, kako 

je na osnovi svetovanja 

zadruga začela poslovati 

pozitivno in smo bili 

zmenjeni naslednji mesec, 

reciva, da bo pokazal 

posebej izgubo iz zalog iz 

odprodaje starih zalog pa 

tekoče poslovanje. No in 

ker tega ni pripravil, sem 

ga vprašal, zakaj … ni bilo 

časa, je rekel.  

 

L2 

 

L2x1: Mi sami člani s 

trgovci nismo imeli 

pravega stika, ampak dolgo 

se ni nihče nič pritoževal, 

da bi bilo kaj narobe. 

L2y1: Po moje bi morali 

vsaj 2 leti prej kakšne 

konkretne ukrepe narediti. 

Ker A. Ž. je nekaj 

opozarjal, naj naredijo 

L2q1: Saj z drugimi ne veš, 

npr. z dobavitelji nismo 

imeli mi nobenih stikov, kot 

člani. L2q2: Sigurno, 

sigurno. Samo svetovalec je 

L2p1: Bilo je pa nekaj 

okrog prisilne poravnave 

takoj, ko je prišel 

svetovalec. Prej ni bilo 

nikdar govora o tem, po 
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sanacijski program, 

direktor in uprava. Samo ni 

bilo pa nikdar nič 

konkretnega, ponavadi je 

bilo samo ja, bomo pa 

zmanjšali tam število 

zaposlenih, pa tam število 

zaposlenih, da bi se nekaj 

prihranilo. Samo tam ne 

moreš veliko prihraniti. 

L2y2: Takrat, ko je prišel 

tisti »rešitelj«, bi ga morali 

takoj odsloviti. To, kar je 

on naredil, bi tudi mi sami 

naredili, pa še manj bi nas 

stalo. Bog ve, koliko je on 

še denarja pobral, če ne 

denarja, pa kaj drugega! 

L2y3: Če bi bilo 

pravočasno, bi morda kaj 

spremenili, pred … ne vem, 

pred letom 2016, tam 2014. 

Mogoče.  

po moje to načrtno delal, 

da se je čim dlje vleklo. 

L2q3: Verjetno bi drugače 

postopal. Čeprav jaz sam 

ne vem, pregledati kakih 

papirjev ne bi znal, če bi pa 

rekel, dajmo nekoga 

zunanjega za pregled 

poslovanja, pa mogoče bi 

kaj pomagalo. 

 

tem, ko je ta prišel, se je pa 

začelo. Prav takrat je bila 

prvič omenjena 

insolventnost, a so takrat 

rekli, da nimamo pogojev 

za insolventnost firme. O 

planiranem stečaju pa ni 

bilo nič.  

 

L3 

 

L3x1: Tisti podatki iz 

računovodstva so bili pa 

itak kar nekaj. Pa še tisto, 

kar so pripravili, je morala 

računovodkinja ves čas še 

nekaj preverjati. 

 

L3q1: Bi pa zdaj ravnal 

zelo drugače. Več bi se 

zanimal, veliko prej 

odreagiral. Zdaj ne bi šlo 

tako na lahko ... 

L3p1: Ukrepati bi morali 

pred 15 leti, ko se je 

potrjeval drugi mandat. Če 

bi se takrat odločili 

drugače, bi se dalo 

marsikaj spremeniti. 
V1 

 

 

V1x1: Teh podatkov mi 

nismo redno dobivali. 

Kaže, da so bila nekatera 

poročila, ki smo jih 

dobivali, niso bila prava. 

V1x2: To je ugotovil tudi 

stečajni upravitelj, da smo 

dobivali drugačne podatke 

o bilanci zadruge, kot so 

bili v resnici. V1x3: Tudi 

ne vem, kako je 

računovodstvo in sama 

uprava delala. Mogoče 

računovodstvo je 

opozarjalo, a mi, kot 

upravni odbor, nismo 

dobivali pravih informacij. 

V1x4: Potem sem vprašal, 

če ima izvršbe. Nimamo! 

Direktor, ali imate 

izvršbe?! Nimamo. Sem šel 

jaz gor in sem rekel ... dajte 

mi izvršbe! In so mi jih 

dali. Sem rekel ... kaj pa to. 

Bile so že izvršbe in 

blokiran račun. In on je 

govoril, da to ni res.  

V1y1: Bilo je pa tudi to, da 

ni bilo urejeno lastništvo, 

raznih objektov in zemljišč. 

In ko je prišla kriza, se je 

začelo prodajati tudi razne 

nepremičnine, da se je 

vračalo kredite. Sicer je 

res, da so bile nekatere 

nepremičnine samo breme, 

ki jih zadruga ni 

potrebovala. Prej so bile, 

30 ... 40 let nazaj v funkciji 

proizvodnje ... V1y2: 

Vrhničane smo zelo težko 

prepričali v kakšno zadevo. 

Kar bolj so direktorju 

verjeli kot mi. Ne vem, 

zakaj. Še tisti dan, ko smo 

govorili, da ga bomo 

odstavili, smo jih 

pregovorili.  

 

V1q1: In potem, ko je 

enkrat zabredel, ni znal ven 

iz tega. Priznati pa ne, je 

bil pa ego porušen. V1q2: 

In z nekimi pogajanji z 

Mercatorjem, od nas sicer 

ni bil nihče zraven, je le on 

hodil gor in nam govoril, 

kako je problem, kako 

bomo morali penale 

plačevat. V1q3: Seveda. 

Po moje nadzorni odbor ni 

opravil svoje naloge. 

V1q4: Ko je prišel ta, da 

bo kakor rešil zadrugo ... to 

ga je pa direktor dobil in 

pogodbo podpisal. V1q5: 

Saj ne vem, kje je dobil 

tega svetovalca. Potem ti 

kar s pogodbo tja pride in 

mu še ukaže, da ne sme 

povedati, kakšno je stanje 

na zadrugi. 

 

V1p1: Problem je bil pa 

tudi ta, da mogoče svojega 

dela ni opravil nadzorni 

odbor, da bi pregledoval 

točno, kaj se dogaja, in pa 

revizijska poročila so bila 

vedno pozitivna. Sicer z 

raznimi zadržki, vendar pa 

nobenega alarmnega 

podatka ni nihče dal, da je 

kaj narobe z zadrugo. 

V1p2: Po pogodbi je bilo 

pa tako, da si trgovino 

lahko zaprl samo s 

soglasjem Mercatorja in 

seveda nismo mogli vseh 

trgovin zapreti, a ne, tiste, 

ki so delale minus. V1p3: 

Štos je pa v tem, da je 

direktor pogodbo podpisal, 

preden je nam povedal. In 

bilo je pa tako, če bi mi s 

svetovalcem pogodbo 

prekinili, bi penale 

plačevali, in to precej 

velike.  

V2 

 

V2x1: In tisti dokumenti, ki 

so jih dajali za rezultate, so 

bili zlagani. V2x2: Ja, ker 

tisti papirji, ki jih je 

razlagal, ki jih je 

računovodkinja pripravila, 

niso bili taki, a ne. V2x3: 

In jaz sem to revizorju 

vedno povedal, a je šel 

vedno mimo tega. On je 

vedno ... kako ste dobri ... 

V2y1: Leto in pol 

direktorja prej zamenjati, 

vsaj eno leto in pol. Potem 

pa program pripraviti. Saj 

v bistvu to, kar je začel 

svetovalec, je bilo na 

začetku čisto v redu. Samo 

potem, ko ni bilo nič 

denarja in ko se ni dalo več 

ljudi plačati, so se začele 

tiste telovadbe s financami 

V2q1: Ja, eni v nadzornem 

in upravnem odboru niso 

razumeli situacije, eni so 

pa itak paktirali z 

direktorjem. V2q2: Ampak 

na začetku nas je 

svetovalec vse prepričal, 

samo jaz sem potem hitro 

videl, da ne bo ok … V2q3: 

Ja, samo je vedno potem, 

ko sem jaz pa še kdo, 

V2p1: Zato, ker nismo 

mogli članov upravnega 

odbora pridobiti za to. 

V2p2: Tam se je poročalo, 

vsi so molčali in sem jim 

rekel, da stvari niso take, 

kakor oni mislijo, in da mi 

ni všeč, da samo molčijo in 

čakajo, da bomo šli na 

zakusko. V2p3: Lahko, če 

bi bila ekipa ustrezna. 
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zgled pa tako naprej. Saj to 

je bil tudi eden od 

problemov, če bi bila kaka 

bolj nevtralna revizija, bi 

že prej povedala. Pa je 

vedno direktor sam 

imenoval revizorja, kar je 

zame nesprejemljivo.  

 

in vse skupaj. Prekrasno, a 

ne. V2y2: Pa tako, kot je 

bila od začetka ideja, da bi 

ločili, se pravi, kmetijsko 

dejavnost in trgovinsko 

dejavnost, bi morali dve 

ločeni firmi biti, z ločenimi 

žiro računi. To že po tem, 

ko smo sanacijo delali, je 

bila to prva ideja, samo 

upravni odbor je ni podprl. 

Če bi bile pa ločne, bi 

trgovinski del šel v stečaj 

sam, zadruga kot zadruga, 

za suport kmetom, bi pa še 

vedno lahko poslovala.  

dramo naredil zaradi 

rezultatov, se je vedno na 

koncu J. oglasil ... ampak 

moramo pa vseeno upravo 

pohvaliti, da v taki težki 

gospodarski situaciji tako 

pelje! V2q4: Ja bi, odstopil 

bi. Drugega itak nisem 

mogel narediti. 

 

V2p4: Ja ravno ta 

otopelost. Nekateri se tega 

zavedajo, skušajo 

spremeniti, pa se ne da.  

 

V3 

 

V3x1: Nam je bilo 

predstavljeno, da moramo 

vse prevzeti, da bomo 

dobili še agrocentre. Samo 

nihče pa ni pogledal, kaj je 

v teh agrocentrih, nihče ni 

njihovega prometa 

pregledal. Mercator je pač 

dal neke bilance trgovin ... 

bilanca pa, vemo, kaj je. 

 

V3y1: Po moje bi morali 

takoj začeti s prisilno 

poravnavo.  

 

V3q1: To bi moral revizor 

prekontrolirati in na 

upravljanje opozoriti. On je 

pa vedno samo rekel ... 

nepremičnine imate 

premalo ovrednotene, jih 

morate prevrednotiti, da 

bodo več vredne, da boste 

imeli pozitivno bilanco. 

V3q2: Potem na koncu je 

tudi računovodkinja prišla 

... ja mi smo že ne vem kdaj 

opozorili direktorja na 

insolventnost. Ja poglej, to 

si ti direktorju! Ti bi 

morala upravnemu pa 

nadzornemu odboru 

povedati. Ja to je pa 

zaupnost podatkov ... pa ne 

do lastnikov. Zaupnost 

podatkov je do zunanjih, ne 

pa do lastnikov.  

V3p1: Ker od začetka se je 

skušalo še z rednim 

poslovanjem reševati, samo 

so izvršbe padale noter in 

se ni moglo. Zdaj, če 

izvršbe ne bi padale, potem 

bi se mogoče dalo ta 

finančni tok popravljati 

sproti, tako da bi šlo. Ko 

pridejo pa izvršbe, moraš 

pa toliko denarja dati na 

tisti datum, ki ga pa nimaš 

... in se potem enostavno 

ustavi. V3p2: Premalo 

dolgov, nas so zaloge 

nesle. V3p3: Vsi so gledali, 

koliko imamo premoženja 

... če gre v stečaj, se bo 

poplačalo. 

 



Priloga 8 

 

Primer prepisa intervjuja Z3 20. 11. 2018, 14:00 trajanje 32:09 

M: Kako razumete krizo v podjetju in kaj je za vas stečaj podjetja? 

Z3: Kriza v podjetju … Kriza v podjetju je tisti moment, ko v bistvu … Jaz bom govorila o 

zadrugi, kdaj je bila kriza v zadrugi. Kriza v zadrugi je bila tisti moment, ko nismo imeli več, 

ko nismo mogli več poplačevati dobaviteljev, da bi nam dobavljali robo. Ker kot naša glavna 

dejavnost je bila trgovina, in ker nismo imeli več blaga za prodajo, je bil to potem začetek 

konca.  

M: Kaj pa mislite, da so glavni razlogi za to, da se podjetje znajde v krizi? 

Z3: Zdaj, tako je … Mi smo se sicer izgovarjali na krizo, na svetovno krizo, evropsko krizo v 

gospodarstvu nasploh, ampak jaz sem prepričana, da se je naša zadruga znašla v krizi zaradi 

nepravilnega vodenja zadruge. To se pravi nepoznavanje trga, želja po tem, da bi bil velika 

zadruga. Zadruge bi morale delati lokalno, tudi ustanovljene so bile za to, da bi delale lokalno, 

mi pa smo se hoteli širiti po celi Sloveniji in smo se razširili po celi Sloveniji. Poleg tega pa 

tudi področja, ki jih zadruga kot zadruga nismo obvladovali. Zadruga bi se morala držati teh 

osnovnih dejavnosti, se pravi odkup kmetijskih izdelkov in oskrba kmetov. Šli smo se pa v 

bistvu prodajo in tekstila, prodajo, na koncu, gradbenega materiala – to bi še nekako šlo 

zraven, ampak pri pohištvu smo pa čisto udarili mimo. Posebno v tistem času, ko je bila 

največja gradbena kriza, smo se šli mi prodajo pohištva. To je bilo pa v bistvu pokop.  

M: Kdaj pa so se pokazali prvi znaki? 

Z3: Ja. Dejansko pohištvo, bela tehnika se ne prodaja več na klasičen način, a ne. To se pravi, 

prideš v trgovino, pa si kupiš pralni stroj. Tega v bistvu ni več. Danes se vse to dela prek 

spleta, redko kdo še hodi v trgovino to kupovati, mi pa smo si toliko tehničnih trgovin 

nakopali na glavo. In dejansko nismo mogli konkurirati, je bilo nemogoče temu spletnemu 

prodajalcu. Ampak, če bi mi to vnaprej raziskali, bi morali vedeti, da nam Mercator odstopa v 

najem prodajalne in trgovine, ki njemu niso služile. Kako bi potem nam?  

M: Kako pa vi razumete načrtovani stečaj? 

Z3: Ne, ne poznam tega. 

M: Načrtovani stečaj je to, kar ljudje razumemo, da je napeljano, da gre zadeva v stečaj. 

Čeprav literatura med načrtovane stečaje šteje tudi stečaje, ki nastanejo zaradi neznanja, 

nepoznavanja, odsotnosti pravih odločitev oziroma sprejemanja napačnih odločitev.  

Z3: Tu ni bil planiran po našem razumevanju, da nekaj vnaprej planiraš. Mislim, da je bilo 

čisto presenečenje, vsaj za določene ljudi. Drugače pa ja, če si spremljal, se je pa v bistvu 

planiralo, od prihoda svetovalca v hišo je bilo planirano. Bodimo iskreni, oni so to planirali. 
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Zaposleni sicer nismo, oni pa so to peljali čim dlje. Sicer so po moje iskali, da bi čim dlje to 

trajalo, ampak … da bi čim več v tem času lahko zaslužili. To je bil ta plan z njihove strani. 

Ker če bi bili pravi svetovalci, so oni, ko so prišli v hišo, videli prave številke. Oni so jih 

dobili na krožniku, vse podatke, in iz teh podatkov bi morali oni vedeti, da smo bili že takrat 

insolventni. Že takrat smo bili zreli za stečaj, ko tepke. In takrat bi morali oni narediti v bistvu 

prisilno poravnavo, namesto da smo se šli ne vem kakšne igrice z dobavitelji. Pa bi mogoče še 

danes zadruga delala. Če oni ne bi tega naredili. Ko so pa oni začeli pesek v oči metati vsem, 

zaposlenim in dobaviteljem, se ja pa zgodil odlog. Pa ni bilo dolgo, 9 mesecev je trajalo.  

M: Kateri so bili pa po vašem mnenju glavni vzroki za nastalo krizo?  

Z3: To se pravi … v bistvu najbrž že prej … 

M: Kaj menite, da je bil kritičen trenutek ali pa niz kritičnih odločitev? 

Z3: Jaz mislim, da je to že precej dolgo, da je stvar zorela že dolgo časa nazaj. To se pravi, no 

pika na i je bil najem Mercatorjevih trgovin, teh poslovalnic. To je bilo pika na i. Tu ni 

dvoma, da je to pomenilo začetek konca. Ker mi smo recimo vzeli ta sklop, veliko količino 

teh trgovin v najem, a nekatere smo že po dveh mesecih zapirali. To pomeni, če si ti trgovino 

zaprl, mi smo morali določeno število zaposlenih … Kaj smo počeli. Mi smo v bistvu prevzeli 

ogromno delavcev od Mercatorja. Prevzeti delavci imajo iste pravice, kot če bi bili naši 

zaposleni, kar pomeni veliko število velikih odpravnin. In ker si mi nismo mogli privoščiti 

izplačila odpravnin, smo naše, mlade delavce, tiste, ki so bili pripravljeni delati, odpuščali, ker 

so bili cenejši, če smo njih odpustili, kot če bi odpustili te, starejše delavce. Delavce iz 

pohištvenih trgovin smo dajali v naše agrocentre, v naše živilske trgovine. Mislim, ne glede 

na to, da je trgovec po izobrazbi, je bilo popolnoma nelogično. In mi smo s tem, namesto da 

bi rekli, ok, smo ga zasrali, smo potem še živilske trgovine, ki so bile kolikor toliko pozitivne, 

in pa agrocentre, še s tem, ko smo imeli nepravi kader, pokvarili. To smo bili kot podmornica, 

to je šlo samo še dol, kot kamen. In potem, namesto da bi, ne vem, prekinili pogodbo z 

Mercatorjem ali karkoli naredili, smo pa … no pa mislim, da so bili podatki o rezultatih že 

leto ali dve prej prirejeni, no, da ne bom rekla, ponarejeni. Ampak meni se zdi, da so bili 

ponarejeni. In seveda, krediti … V času debelih krav so nam banke dajale kredite. Mi smo 

imeli kreditov polno, imeli smo zavarovane s hipotekami na naše premičnine in nepremičnine, 

na vse. In na koncu, da bi kaj prodali, da bi se rešili iz tega, nismo mogli, ker so bile povsod 

hipoteke, in tako … to je kot domine. Domino efekt.  

M: Kakšni ukrepi in kdaj pa mislite, da bi se morali sprejeti, če bi se želeli izogniti krizi in 

stečaju? 

Z3: Ukrepi … če bi se dalo v bistvu takoj, ko nam je bilo jasno … ne, nam je bilo prej jasno, 

ko je bilo direktorju jasno, da je zafrknil z Mercatorjem in trgovinami. Če bi takrat, mogoče s 

kakšnim pravim pravnikom dosegli razveljavitev teh pogodb, to bi bila edina rešitev. Druge 
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jaz ne vidim. Po tem koraku se ni dalo nič več. Mi smo imeli 250 zaposlenih. Je bilo treba 250 

plač vsak mesec priskrbeti. Prometa pa ni bilo. Ni bilo iz kje izplačati.  

M: In zakaj se ni ukrepalo v to smer? 

Z3: Zato, ker bi si bilo treba priznati, da smo se zmotili. Glavo v zemljo pa počakati, da bo šel 

vihar mimo. Pa ni mogel iti. Mislim, če enkrat vidiš, da si naredil napako, sploh direktorji, 

moraš reči, poglej, naredil sem napako, tole je šlo pa fino mimo, zdaj pa dajmo rešit. Ne pa … 

ne, ne, ne … to pa bo, ravno zdaj bodo rezultati. Kje? Pa izgovarjanje na krizo in potem še 

najslabše, ko nadzorniki rečejo – mi vemo, da je težko, ker je povsod kriza, in mi vemo, da se 

vi trudite in da se vi borite. Čestitke vodstvu zadruge, ker se trudi. Halo! Od truditi se ti ne 

moreš napolniti želodca. J. je vsak upravni odbor zaključil s tem, kako se direktor trudi in 

čestitke, ker se trudi … 

M: In kdo mislite, da je odigral glavno vlogo? 

Z3: Ime, priimek … samo M. K.! Zato, ker si ni dal blizu, ni si dal dopovedati do konca. Jaz 

osebno sem šla en mesec, to se pravi tam po novem letu, sem šla k njemu – direktor, povejte 

mi, ali si začnem iskati službo, ker ta zadruga bo crknila. 2017, takoj po novem letu, sem 

rekla, crknili bomo. Konec je! On je bil pa tako zgrožen, prav solzne oči je dobil. Kaj ga jaz 

kaj takega sprašujem. Čez dva meseca je pa pripeljal svetovalca v hišo. Pa tudi tako iz lufta. 

Jaz nisem niti vedela, da obstajajo. Ker nisem bila vključena, pač je bila skrivnost še pred 

mano. V bistvu finančnica, kolegica iz financ pa še dve in on. Ampak on si ni dal blizu, še 

zdaj mi ni jasno, kako je sploh prišel do tega, da se je odločil za te svetovalce. Ker to ... res je 

moralo biti kot eno razkritje to.  

M: Vidite mogoče kakšne prednosti ali pa slabosti stečaja? 

Z3: Prednost je absolutno bila, je moralo iti v stečaj. Že zaradi tega, ker je bilo tu še vedno 

150 zaposlenih, ki niso dobili plače 4 mesece. To se pravi, že celo leto smo dobivali po 

obrokih plače. To je bilo umiranje na obroke. In dejansko ni bilo rešitve, ker če bi bila, bi jo 

najbrž našli. Ampak enostavno to, da ti … ko smo začeli iz blagajne jemati denar za to, da 

smo robo kupovali, ki smo jo potem prodajali. Ker je bila tu taka zmešnjava, da ne vem. Če se 

bo kdo kdaj v to vtikal in poskusil kaj poiskati, je bilo tu izginulega denarja polno. Kam so šli 

papirji, kam je šel denar? Pa je prišel iz agrocentra, druga je vzela denar, da je kupila v 

živilski trgovini, mislim, to je bilo že čisti kaos. V lanskem letu je bilo prepozno za vse, za kar 

koli rešiti. Je bilo pregloboko. Kvečjemu takoj na začetku, če bi bila prisilka pravilno vodena, 

tako da bi mi dobili robo v trgovine. Če bi bila prisilka, bi se nehale izvršbe, bi se nehale 

blokade. Dobra stvar je, da nam je FURS pravočasno zablokiral račune in nam za davke in 

prispevke pobral. To je recimo ena dobrih stvari, ko sem bila prav prijetno presenečena. Pa so 

se vsi za glavo držali. Sem rekla, to je za nas dobro, za delavce je dobro, da smo dobili davke, 

prispevke vsaj do tistih plač, ki smo jih dobili izplačane. Mi nimamo za dve leti nazaj 
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neplačanih prispevkov. Mi imamo do julijske plače, ki je bila izplačana, plačane tudi davke in 

prispevke. To je le ena dobra stvar, da nas je FURS blokiral. Seveda je s tem še pospešil to. 

No, slaba stvar je, da bi imeli letos 70 let zadruge. Ena tradicija je umrla, ki je pač … 

kmetijstvo je le bilo v tem področju, je toliko ljudi gor zraslo ob tej dejavnosti. In od Loške 

doline, Blok, Cerknice … vse to je pokrivala zadruga in mogoče so že, ne vem … to je 

žalostno. In seveda delavcev, ki so izgubili zaposlitev, in kmetje, ki so izgubili partnerja 

recimo. Čeprav in delavci in kmetje so se znašli. To je bil hiter preskok. Ko ti krava da mleko 

zjutraj, ti ga moraš odnesti. Ne moreš počakati, da se bo nekdo nekaj zmenil, ampak drug dan 

moraš imeti drugega, ki ti bo odpeljal. To se pravi, vsi smo se morali znajti.  

M: Prej sva rekli, da je bil po tem, ko je prišel svetovalec, najbrž načrtovan stečaj. Katere 

odločitve pa mislite, da bi nakazovale na to? 

Z3: Najprej bi rekla, da podaljševanje življenja zadrugi. Neki projekti, želje po pridobitvi 

finančne pomoči države, prepričevanje, zakaj se splača zadrugo obdržati pri življenju … 

Potem so oni (svetovanje) … konec koncev so dajali tudi upanje delavcem in voljo, sploh od 

začetka, dokler se niso začeli znašati nad ljudmi. Odkar so prišli, pa dva meseca, tri je bila 

zelo pozitivna energija, vrnili so voljo, tudi sklicali so dobavitelje in dejansko povedali, da 

imamo težave. Ne bomo rekli, da smo to zdaj zavili v celofan. Dejansko smo jim povedali ... 

aha, naša zadruga je v težavah, ampak jo bomo rešili. Oni (svetovanje) so pač peljali, no, mi 

smo videli drugače, kot so oni dejansko delali. Z naših oči se je peljalo proti rešitvi, dejansko 

so pa oni peljali proti stečaju. Ker dobavitelji so imeli ogromne terjatve, zdaj pa prvi, ki so 

obupali ali pa so spregledali, so dali izvršbe. In so tudi prišli do denarja, so tudi v celoti 

poplačani in z obrestmi in z vsem. Vsi, ki so pa upali in verjeli, so pa izviseli. Ker stečajna 

masa se je v bistvu že takrat praznila. Vse te cenitve, priprave, vse to je šlo za pripravo 

prisilke oziroma pripravo stečaja. Ker mi smo imeli vse sorte cenitve, in cenitve zalog in 

cenitve osnovnih sredstev in cenitve nepremičnin in cenitve vrednosti in tako naprej. Različni 

strokovnjaki so bili vpeti v ta projekt. To edino stečajnemu zdaj prav pride, ko mu ni treba na 

novo vse to početi. Tako že imamo vse to pripravljeno … je rekel, da imamo lepo 

pripravljeno (smeh). 

M: Saj te zaloge se mi zdi, da so bile tudi rak rana, vsaj po besedah nekaterih? 

Z3: Ja, to je pa problem pri nas, ker se vrednosti zalog niso nikoli zmanjševale. Zdaj, mi 

moramo vedeti, da so določene zaloge na določenih … na primer, če rečeva tekstil. Mi smo 

imeli 5 tekstilnih trgovin. Moda gre, to je instant industrija. To se spreminja iz dneva v dan. In 

ne glede na to, da smo mi imeli in modo za kmetijska področja, malo bolj staromodno modo, 

se pravi za starejše, in modo za mlade. In moda za mlade je tako, kar je letos spomladi 

moderno, drugo leto spomladi ni za nikamor. Mi smo pa tole lepo nakladali, neprodane zaloge 

smo nekam zlagali in vrednost zalog je bila zelo zelo velika. S tem smo bili tudi mi veliko 

vredni. Če bi pa tako delali, kot bi morali … da npr. vsake tri mesece znižuješ vrednost 
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zaloge, bi pa morali v bistvu odpisovati in bi bila vrednost vedno manjša. Mi pa tega nismo 

delali. Tukaj v skladišču je visel laneni kostim, recimo star 10 let, vrednost je bila 110 EUR. 

Še vedno 110 EUR, vreden je bil pa mogoče za cunjo za po tleh pobrisati, 2 EUR za po tleh 

brisati. In takih stvari je bilo polno in jaz sem vedno hotela pokazati, poglejte, ta kostim za 

110 EUR ni vreden nič. Mi imamo pa to na zalogi in je vrednost zaloge tolikšna. Dejansko je 

bila, sploh v tekstilu, polovica nekurantne robe. Ali pa to, ko so šli naši … komerciala je šla v 

Bosno in so našli proizvajalca spodnjega perila in so privlekli gor ne vem koliko kamionov 

spodnjega perila. Spodnje perilo je še zdaj na zalogi. Zato ker moške spodnje hlače, ki so bile 

popolnoma neuporabne. Ampak tega so pripeljali ogromne količine. In so bile neprodajne. 

Ker smo bili mi firma, ki smo se na vse spoznali. Danes npr. je bil tukaj gospod, ki je prodajal 

traktorje, jutri pa gospa, ki je štumfke prodajala, pojutrišnjem pa gospod, ki je cvetje prodajal, 

pa gajbice. Mi smo imeli enega komercialista za vse; spoznal se je na vse. Rada bi videla, da 

so taki strokovnjaki v svetu. Nočem biti žaljiva, ampak … direktor pa komercialni sta šla v 

Bosno pa sta nabavila cunje. Za vse, za vseh toliko tekstilnih trgovin. In to seveda na veliko. 

Saj smo tudi vrečke, nosilne, kupili iz Kitajske, cel kontejner. Pol skladišča je še tistih vrečk. 

Ampak se je pa splačalo, je bila pa cena toliko nižja. Tudi na srečelovu jih ne marajo več 

tistih gat. Na Vrhniki smo jih imeli … razprodajo zdaj. Je ena prišla nazaj in je rekla, ko jih 

oblečeš, so še v redu, čez pol ure pa kar frfotajo. Napačne odločitve! Res! In dejansko je to, 

nekurantna roba nas dol vlekla. Mi smo v Krškem prevzeli agrocenter že z vso nekurantno 

robo. Že takrat je bilo za milijon vrednosti v agrocentru nekurantne robe. Pa smo kar prevzeli. 

Mi smo vso zalogo odkupili od teh. Ko bi takrat nekdo kaj rekel. Pa pravijo ti zaposleni tam, 

ki smo jih prevzemali, zakaj nas niste vprašali.  

M: Kako pa vidite svojo vlogo pri nastanku krize in stečaju? 

Z3: Tako bom rekla, očitam si, da nisem še bolj sitna bila. Ogromno stvari sem izvedela iz … 

no ko slišiš, ko te ljudje opozorijo. Ogromno je bilo telefonskih klicev, ko se drugi pač niso 

javljali na telefone. Kolega je bil vedno na terenu, kolegica iz marketinga je bila noseča, pa je 

bila ves čas na bolniški. Pa tudi tista, ki je nadomeščala, je bila potem ves čas odsotna, jaz 

sem bila pa tukaj kot vedro za odpadke pa pljuvalnik. Klicali so, rjoveli name, tako kot gor na 

punce v finančni službi. Mi smo bili pač na udaru. In povezala sem te stvari, nisem pa imela 

možnosti vplivati in povedati. Saj marsikoga sem opozorila, tudi iz upravnega odbora, moram 

priznati, na štiri oči. Pa tudi kaj povedala. Ampak enostavno. Tudi s svetovalcem, ki sva se ful 

ful užgala. Midva sva bila samo nekaj dni prijatelja, potem sem pa jaz hitro … tudi tu, ko so 

punce jokale in sem jih tolažila ... in je vsakič rekel … tule imate, razglasite stečaj, imejte 

jajca, pa vi to naredite. Sem rekla, kdo sem jaz, jaz sem tu samo zaposlena. To odgovornost 

name preložiti. Na koncu koncev bi bila res kriva za stečaj, ker na koncu je, sicer rekla kazala, 

je tudi stečajnemu rekel, da sem eden glavnih krivcev, da nam ni uspelo speljati prisilke. Da 

sem »šuntala« ljudi, da naj ne delajo, pa da naj dajo odpovedi pa tako naprej. Je pa res, da sem 

jim pomagala, ko so prišli pa vprašali, kako si lahko pomagajo. Nekaj niso mogli razumeti, a 

ne, da ljudje brez denarja niso mogli živeti. Naši delavci niso imeli takih plač, da bi lahko 
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prihranili za jutri. In če se je nekdo vozil v službo, 2 meseca brez … za bencin niso imeli. 

Ampak res niso imeli za bencin! Niso imeli. Niso mogli. In ko je prišel sem, pa mi tu jokal, je 

rekel, poglej, kaj naj naredim. Na bolniški sem že bil en mesec, ali pa bila. Več mi zdravnik 

ne da, kaj naj naredim. In ta famozni 111. člen … Jaz sem jim pomagala, seveda sem jim. In 

vzorec sem dala ljudem. Da so pretipkali, vpisali svoje podatke noter in mi prinesli odpoved. 

So šli vsaj na zavod lahko. Pa če je bilo še tako grdo. Vsem sem pomagala. Toliko, kot je bilo 

tu solz, ko je dejansko težko priznati. Poglej, nimam, nimam, kaj naj naredim? Ja, kaj hočeš 

narediti. A mi boš pomagala? Bom, kaj pa naj. Veš, da bom.  

M: Bi danes, postavljeni v isto situacijo, ravnali drugače? Mislite, da bi lahko kaj spremenili? 

Z3: Nič ne bi mogla spremeniti. Ne bi mogla spremeniti, edino … ne vem. Jaz mislim ... jaz 

sem ravno tako dala napoved odpovedi, že septembra, pa potem še oktobra pa še potem. Sem 

šla tudi jaz potem na bolniško. In res nisem mogla, nisem spala po 14 dni, sem bila kot zombi, 

nisem bila sposobna več. In ne vem, če bi … Takrat sem delala po najboljših močeh in ne 

vem, če bi kaj spremenila zdaj s tem znanjem. Edino svetovalcu bi se pa sigurno uprla. To bi 

pa spremenila. To pa ne bi pustila, da bi hodili tako po nas. Drugače pa, upravni odbor na 

koncu smo obvestili. Tisti zadnji sestanek, ko je D. dala odpoved. V bistvu, tako je, kot je 

partnerka svetovalca rekla. Mi smo morali podatke popravljati, ko je bil še dolgoletni direktor. 

Pa niste vedeli, da so popravljeni. Zdaj smo vam pa pripravljeni povedati, kaj smo morali 

popravljati zaradi svetovalca. Ravno tako ponarejati rezultate pa podatke prikrivati in tako 

naprej. Pa ni hotel upravni odbor dejansko nič prisluhniti, so vsi v mizo gledali. In I. N. je ves 

čas govoril, koliko bo on izgubil, če gre firma v stečaj. Kaj delavci, vi boste izgubili plače, jaz 

bom pa ne vem kaj. Ali ste mogoče videli njegovo prijavo v stečaj? Je ni! Zakaj je ni? Jaz sem 

prepričana, da je on dobil ta denar. Ampak nekje drugje. Na drug način. Ne da bi mi vedeli. 

Drugače ne morem verjeti, da je ne bi prijavil v stečaj, ne verjamem. To je to. On je vedno, 

vedno je bil za … in tudi tamle na Vrhniko, ko smo hodili na tiste sestanke. Pa sem rekla, vi 

se samo hvalite, kaj je kdo naredil pa kje je kdo bil. Jaz vam pa pridem na sestanek in vam 

povem, kakšen imam problem. In kaj vi naredite, kričite name. Da naj najdem rešitve, ne pa 

problema. Ker jaz pa imam problem, ker zadruga bo šla v stečaj. Če ne zaradi drugega, zato 

ker ne bo imela delavcev. Delavcev ne bo imela, ker nima kdo v trgovini delati in mi bodo 

dali vsi odpovedi. Ja, kar vi pomagate. Sem rekla … Kakor koli, ljudje odhajajo. Trgovine 

bomo zaprli.  

M: Mislite, da bi bilo drugače, če bi prejšnji direktor ostal? 

Z3: Ne, isto bi bilo, ker je bilo preveč »zahojeno«. Mogoče bi potegnili kakšen mesec dlje. 

Ker takrat smo iskali novega direktorja. M. K. je moral biti obupan, zelo obupan, da jih je 

pripeljal. To pomeni, da bi jim moral dati proste roke. Ne verjamem, da bi bilo kaj drugače. 

Čez 8 mio EUR smo dolžni, vredni smo pa koliko … to so tolikšni zneski, da jih jaz napisati 

nisem znala.  


