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POVZETEK 

Slovensko gospodarstvo že vrsto let ne more uspešno iziti iz krize, zato smo za preučevanje 

izbrali pomembnejšo skupino podjetij, in sicer velika podjetja predelovalne industrije, saj naj 

bi ta del industrije zajemal pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu in generiral dodatna 

delovna mesta v ostale panoge. Raziskovalno nalogo smo zastavili tako, da poskušamo najti 

dejavnike, ki povzročajo krizna stanja. Ker je celotna tematika preobširna, smo se odločili, da 

raziščemo le manjši del, in sicer vpliv nekaterih zunanjih dejavnikov na povzročanje kriz v 

velikih podjetjih predelovalne industrije. Skozi potek naloge smo za proučevana podjetja 

ugotovili, da je imela svetovna finančna kriza močan vpliv na povzročanje kriznih stanj v 

obravnavani skupini podjetij ter da so podjetja z več kot 200 zaposlenimi v večinski ali delni 

lasti države bolj dovzetna za krizna stanja. 

Ključne besede: podjetje, kriza, managementa, krizni managementa, dejavniki povzročanja 

kriz  

SUMMARY 

The Slovenian economy has not been able to completely break free from the last crisis, 

therefore we have chosen to study an important group of companies, namely large companies 

of the processing industry. This part of the industry has an important role in the Slovenian 

economy and generates additional jobs in other industries. In this research project we tried to 

find the factors that caused the crisis situation in the selected group of companies. Because the 

topic is too extensive, we have decided to focus our investigation only on the influence of 

selected external factors in causing the crises in the large enterprises of processing industry. 

We have proven that the global financial crisis had a strong influence on the creation of a 

crisis situation in selected group of companies and further confirmed that the companies with 

more than 200 employees and in full or partial state ownership are more susceptible to crisis 

situations. 

Key words: company, crisis, management, crisis management, factors causing crises  
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1 UVOD 

Za stabilni razvoj vsake države in s tem tudi Republike Slovenije je ohranjanje in povečevanje 

konkurenčnosti gospodarstva velikega pomena. Ta se je v času finančne in gospodarske krize 

močno znižala v daljšem časovnem obdobju, zato upravičeno domnevamo, da je 

konkurenčnost gospodarstva zelo pomembna za razvoj vsake države in s tem tudi Republike 

Slovenije (Vlada RS 2013, 12).  

Predelovalna industrija je pomembna, saj prispeva 20 % k skupni dodani vrednosti. Poleg 

tega je več kot četrtina storitvenih dejavnosti neposredno vezanih na industrijo. Kot ocenjuje 

Evropska komisija, vsakih sto delovnih mest, ustvarjenih v industriji, ustvari še od 60 do 200 

novih delovnih mest v dejavnostih, ki so povezane z industrijo (Vlada RS 2013, 3). 

Uspešnost narodenga gospodarstva lahko merimo s stopnjo rasti realnega BDP – bruto 

domačega proizvoda na prebivalca v primerjavi z državami EU, kar prikazuje preglednica 1.  

Preglednica 1: Povprečni BDP v EU po letih 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgija 121 119 117 115 114 116 119 119 121 120 119 

Bolgarija 35 36 38 41 44 45 45 45 46 46 47 

Češka 79 80 81 84 81 83 81 83 82 83 85 

Danska 125 123 124 121 123 122 126 126 126 127 125 

Nemčija 116 116 115 116 116 115 119 122 122 122 124 

Estonija 55 59 64 68 68 62 63 69 74 75 76 

Irska 144 146 146 147 132 129 130 132 132 132 134 

Grčija 96 92 64 92 94 95 87 77 74 74 73 

Španija 100 100 103 103 102 101 97 94 92 91 91 

Francija 110 110 107 107 106 108 108 108 107 109 107 

Hrvaška 57 58 58 61 63 62 59 60 60 59 59 

Italija 108 107 106 105 106 105 105 104 103 101 97 

Ciper 97 99 99 100 105 105 102 96 94 89 85 

Latvija 48 51 55 60 60 53 53 57 60 64 64 

Litva 50 53 56 61 63 57 60 65 69 73 74 

Luksemburg  246 242 257 254 256 247 254 265 264 258 263 

Madžarska 62 62 62 61 63 64 65 65 65 66 68 

Malta 81 81 79 78 81 84 86 84 85 86 85 

Nizozemska 133 133 135 136 139 137 135 135 133 131 130 

Avstrija 128 125 125 123 124 126 126 128 129 128 128 

Poljska 49 50 50 53 55 59 62 64 66 67 68 

Portugalska 77 80 80 79 79 81 81 78 76 78 78 

Romunija 34 35 38 42 48 49 50 51 53 54 54 

Slovenija 86 86 86 87 89 85 83 83 82 82 83 

Slovaška 57 60 63 67 71 71 73 73 74 75 76 

Finska 117 116 115 118 120 116 115 117 116 113 110 

Švedska 129 124 125 128 127 123 126 127 126 127 124 

Velika Britanija 125 125 123 118 114 112 108 106 107 108 109 

Opomba: stopnja rasti realnega BDP (bruto domačega proizvoda na prebivalca) – delež spremembe na 

preteklo leto (v %). 
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Da v Republiki Sloveniji z gospodarstvom nekaj ni v redu, nam daje slutiti dejstvo, da so nam 

primerljive sosednje države, s katerimi tvorimo enoten trg Evropske unije, izšle iz krize v 

sorazmerno kratkem času, pri nas pa se je okrevanje gospodarstva pričelo šele v zadnjem 

času. 

S preglednice 1 je razvidno, da je Slovenija pričela leto 2004 s 86 % povprečjem »bruto 

domačega proizvoda po kupni moči – BDP (v EU) na prebivalca v SKM« (paritete kupne 

moči) ali angleško »GDP per capita in PPS« in končala leto 2014 s 83 %. To pomeni, da smo 

v tem obdobju desetih let od leta 2004 do leta 2014 povprečno znotraj EU nazadovali za 3 %.  

Še bolj zaskrbljujoč podatek je, da smo bili v letu 2008 po BDP na 89 % povprečja vseh 

članic, a smo v letu 2014 padli na 83 % BDP-ja v povprečju vseh članic Evropske unije, kar je 

v povprečju za 6 %. Če primerjamo desetletno obdobje nam primerljivih članic, kot sta Češka 

in Slovaška, ki imata podobno polpreteklo zgodovino, ugotovimo, da je Češka pričela leto 

2004 z 79 % in končala leto 2014 s 85 % BDP na prebivalca v SKM v povprečju na vse 

članice Evropske unije in nas prehitela za 2 %. Slovaška je pričela leto 2004 s 57 % in 

končala leto 2014 s 76 % BDP na prebivalca v SKM v povprečju na vse članice Evropske 

unije. Slovaška je v obdobju od leta 2004 do leta 2014 napredovala za 19 % in Češka za 6 % 

v povprečju na vse članice Evropske unije, kar je grafično prikazano na sliki 1 (Eurostat 

2015a). 

 

Slika 1: Povprečni BDP v EU po letih – delež sprememb na preteklo leto 

Vir: Eurostat 2015a. 

Kot primer sta tudi Litva in Latvija v omenjenem obdobju močno napredovali, kar je razvidno 

iz podatkov na v preglednici 2. Prikazana je »rast BDP-ja po letih – odstotek spremembe 

glede na preteklo leto« po posameznih članicah EU držav. Tudi iz teh podatkov je razvidno, 

da se Slovenija kot država ne more izviti iz krize vse od leta 2009 in do vključno z letom 

2013, ko je v povprečju imela negativno rast ali povprečen padec BDP-ja. Prvo okrevanje je 

bilo vidno šele v letu 2014, ko smo beležili 3 % rast BDP (Eurostat 2015a). 
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Preglednica 2: Rast BDP-ja po letih 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgija 3,6 2,1 2,5 3,4 0,7 –2,3 2,7 1,8 0,2 0,0 1,3 

Bolgarija 6,6 7,2 6,8 7,7 5,6 –4,2 0,1 1,6 0,2 1,3 1,5 

Češka 4,9 6,4 6,9 5,5 2,7 –4,8 2,3 2,0 –0,9 –0,5 2,0 

Danska 2,6 2,4 3,8 0,8 –0,7 –5,1 1,6 1,2 –0,7 –0,5 1,1 

Nemčija 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 –5,6 4,1 3,7 0,4 0,3 1,6 

Estonija 6,3 9,4 10,3 7,7 –5,4 –14,7 2,5 7,6 5,2 1,6 2,9 

Irska 4,4 6,3 6,3 5,5 –2,2 –5,6 0,4 2,6 0,2 1,4 5,2 

Grčija 5,1 0,6 5,7 3,3 –0,3 –4,3 –5,5 –9,1 –7,3 –3,2 0,7 

Španija 3,2 3,7 4,2 3,8 1,1 –3,6 0,0 –1,0 –2,6 –1,7 1,4 

Francija 2,8 1,6 2,4 2,4 0,2 –2,9 2,0 2,1 0,2 0,7 0,2 

Hrvaška 4,1 4,2 4,8 5,2 2,1 –7,4 –1,7 –0,3 –2,2 –0,9 –0,4 

Italija 1,6 0,9 2,0 1,5 –1,0 –5,5 1,7 0,6 –2,8 –1,7 –0,4 

Ciper 4,6 3,9 4,5 4,9 3,7 –2,0 1,4 0,4 –2,4 –5,9 –2,5 

Latvija 8,3 10,7 11,9 10,0 –3,6 –14,3 –3,8 6,2 4,0 3,0 2,4 

Litva 6,6 7,7 7,4 11,1 2,6 –14,8 1,6 6,0 3,8 3,5 3,0 

Luksemburg  4,4 3,2 5,1 8,4 –0,8 –5,4 5,7 2,6 –0,8 4,3 4,1 

Madžarska 4,9 4,4 3,8 0,4 0,8 –6,8 0,7 1,8 –1,7 1,9 3,7 

Malta 0,4 3,8 1,8 4,0 3,3 –2,5 3,5 2,1 2,5 2,6 3,5 

Nizozemska 2,0 2,2 3,5 3,7 1,7 –3,8 1,4 1,7 –1,1 –0,5 1,0 

Avstrija 2,7 2,1 3,4 3,6 1,5 –3,8 1,9 2,8 0,8 0,3 0,4 

Poljska 5,1 3,5 6,2 7,2 3,9 2,6 3,7 5,0 1,6 1,3 3,3 

Portugalska 1,8 0,8 1,6 2,5 0,2 –3,0 1,9 –1,8 –4,0 –1,1 0,9 

Romunija 8,4 4,2 8,1 6,9 8,5 –7,1 –0,8 1,1 0,6 3,5 2,8 

Slovenija 4,4 4,0 5,7 6,9 3,3 –7,8 1,2 0,6 –2,7 –1,1 3,0 

Slovaška 5,3 6,4 8,5 10,8 5,7 –5,5 5,1 2,8 1,5 1,4 2,5 

Finska 3,9 2,8 4,1 5,2 0,7 –8,3 3,0 2,6 –1,4 –1,1 –0,4 

Švedska 4,3 2,8 4,7 3,4 –0,6 –5,2 6,0 2,7 –0,3 1,2 2,3 

Velika Britanija 2,5 3,0 2,7 2,6 –0,5 –4,2 1,5 2,0 1,2 2,2 2,9 

Opomba: indeks (EU 28 = 100). Bruto domači proizvod (BDP) je merilo gospodarske dejavnosti. Ta 

je opredeljena kot vsota vrednosti vse proizvodnje in vsota vrednosti vseh storitev. Indeks »BDP na 
prebivalca v SKM (pariteta kupne moči ali standardi kupne moči)« je izražen v odnosu do Evropske 
unije (vseh 28 članic) in predstavlja vrednost 100. Če je indeks države višji od 100, je stopnja BDP 

države na prebivalca višja od povprečja v EU in obratno. Osnovni podatki so izraženi v SKM, ki 
odpravlja razlike v ravneh cen med državami in s tem omogoča smiselno primerjavo obsega BDP med 

članicami EU. BDP na prebivalca v SKM je namenjen za primerjavo med članicami EU, ni pa 

primeren za časovne primerjave. 

Vir: Eurostat 2015b. 

Slika 2 nam prikazuje rasti in padce BDP-ja po letih – indeks izbranih držav EU, ki so nam 

primerljive. V vseh izbranih državah je razviden močan padec v letu 2009, ki mu je sledilo 

okrevanje. Pri okrevanju po kriznem letu 2009 se Slovenija nikakor ni zmogla izviti iz 

kriznega stanja; v skupini primerljivih držav je imela najslabše rezultate. 
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Slika 2: Rast BDP-ja po letih – indeks (EU 28 = 100%) 

Vir: Eurostat 2015b. 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in temeljna teoretična izhodišča 

Vprašanje, ki iz navedenega sledi, je, kaj povzroča takšno krizno stanje v našem 

gospodarstvu. 

Pristop za rešitev navedenega problema je, da iz znanih teoretičnih izhodišč preučimo tiste 

dejavnike, ki najbolj vplivajo na povzročanje kriz v pomembnem delu naših podjetij – v 

večjih podjetjih predelovalne industrije (preučevana skupina podjetij). Problem, ki ga 

zaznavamo je, da se zanemarja analiza vzrokov, ki botrujejo slabemu gospodarskemu stanju v 

Republike Sloveniji že vrsto let. Za izboljšanje uspešnosti poslovanja, predvsem pa 

obvladovanje kriz v velikih podjetjih predelovalne industrije v Sloveniji, bi bilo treba več 

pozornosti nameniti proučevanju dejavnikov, ki takšna krizna stanja povzročajo. 

Dubrovski (2011,78) v povezavi z analiziranjem vzrokov kriznih stanj navaja, da kadar 

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

podcenjuje pa notranje vzroke, kar je razumljivo, saj so slednji neposredna kritika preteklih 

ravnanj managementa. Iz tega sledi, da so za analizo pravilnih vzrokov primerni usposobljeni 

nevtralni strokovnjaki. Del tega področja pa nameravamo v tej nalogi podrobneje osvetliti. 

Krizo različni avtorji opredeljujejo različno, vsem pa je skupno, da je kriza podjetja 

nezaželeno ali celo kritično stanje podjetja, s katerim je ogrožen nadaljnji razvoj podjetja 

(Dubrovski 2000, 2). 

Krize v podjetjih lahko razvrščamo na več načinov. Ena od možnosti je ta, da poskušamo 

vzroke, ki privedejo do krize, razvrstiti na notranje in zunanje (Dubrovski 2000, 9). 
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Pri notranjih dejavnikih so ključni dejavnik za nastanek krize v podjetju managerji, pri 

zunanjih pa okolje podjetja. 

Zunanji dejavniki, ki so vzrok za nastanek krize v podjetju, so običajno vezani na okolje 

podjetja. Ti so (Dubrovski 2004a, 34–35):  

- spremembe na trgu (padec cen ali povpraševanja, spremenjene potrebe potrošnikov, 

močnejša konkurenca …),  

- spremembe v panogi (panožna kriza, prekinjene reprodukcijske in distribucijske verige, 

sovražni prevzemi, sindikalne zahteve ...), 

- spremembe zaradi splošnega napredka (ugasnitev potreb po določenih materialih, 

izdelkih, storitvah in nastanek novih, zamenjava tehnologije …), 

- splošna gospodarska kriza (varčevanje, zmanjšane investicije in poraba, upad ekonomske 

rasti …), 

- politične spremembe (državni bilateralni ali multilateralni sporazumi, protekcionizem, 

zakonske spremembe, integracije ali dezintegracije …), 

- makroekonomski ukrepi (spreminjanje cene virov in deviznih tečajev, carinski in davčni 

ukrepi, sporazumi med delodajalci in delojemalci …), 

- naravne nesreče (primeri višje sile v podjetju in okolju, odškodninski zahtevki …) in  

- socialnopatološki pojavi (ugrabitve, izsiljevanja, terorizem ...). 

Analiza stanja in določitev pravilnih vzrokov za nastanek določenega stanja sta izjemno 

pomembna, saj s tem opredelimo področja, katerih učinke je treba omejiti ali odpraviti. V 

kolikor ukrepamo na podlagi napačno identificiranih vzrokov, to pomeni nadaljnjo nekoristno 

izgubo časa, denarja in naporov, kar krizni položaj le še zaostri (Dubrovski 2011, 79).  

Pomembno je, da se pri reševanju krize osredotočimo na analizo in odpravo njenih vzrokov 

oziroma povzročiteljev nastale situacije. Nastala kriza v podjetju je običajno posledica 

večjega števila sprememb na različnih področjih, zato se ne smemo zadovoljiti le s 

posameznim vzrokom.  

Po preučevanju strokovne literature s področja kriznega managementa smo prišli do 

spoznanja, da je več kriz povzročenih z notranjimi dejavniki. Tavčar (2007, 74–75) ugotavlja 

prvenstven pomen notranjih vzrokov za nastajanje kriz.  

Analize študij stečajev v Nemčiji kažejo na to, da so na prvem mestu vzrokov nezadostni 

lastni viri in previsoki stroški delovne sile, nato sledijo napake v upravljanju in vodenju 

podjetij (Repovž 1992, 103).  

Končina in Mirtičeva (1999a, 16) menita, da kriza v podjetju nastane največkrat zaradi 

napačnih presoj dejavnikov okolja kot vpliva na neustrezne ocene o poslovnih tveganjih in 

zato napačne poslovne odločitve. Končina in Mirtičeva (1999a, 34) še dodajata, da je vzrok za 
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nastanek krize v »spletu«, ki zajema neustrezno poslovanje, premalo kapitala ter nevarnega 

oziroma nenaklonjenega okolja. 

Iz navedenega je razvidno, da nekateri avtorji na prvo mesto postavljajo zunanje, drugi pa 

poudarjajo notranje vzroke za povzročanje kriz v podjetjih. 

Dejstvo je, da v povprečju gospodarstvo v Republiki Sloveniji daje slabše rezultate od 

primerljivih držav, kar je razvidno iz preglednice 1: »Povprečni BDP v EU po letih« in 

preglednice 2: »Rast BDP-ja po letih«, nas pa posledično zanima, kateri dejavniki 

povzročanja kriz v podjetjih ključno pripomorejo k takim rezultatom. V kolikor jih 

opredelimo po enem od možnih delitev, so to lahko notranji ali zunanji dejavniki povzročanja 

kriz, ali pa kombinacija obeh. 

Ker zaradi obsega snovi ni mogoče raziskovati vseh vzrokov povzročanja kriz v podjetjih 

naenkrat, se moramo odločiti za ožji izbor vzrokov in te dodobra raziskati. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Ker je težavno in nesmiselno raziskovati vsa podjetja, je smiselno, da opredelimo tista, ki so 

ključna. Vlada Republike Slovenije (2013, 3) daje velik pomen predelovalni industriji, zato 

menimo, da so za raziskovanje ključne gospodarske družbe s 100 in več zaposlenimi, kar bo 

tudi naša preučevana skupina podjetij – velika podjetja predelovalne industrije. Takšno 

opredelitev za »veliko podjetje« (100 in več zaposlenih v podjetju) uporablja tudi Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Namen raziskovalne naloge je na osnovi teoretičnih izhodišč in rezultatov empirične 

raziskave identificirati nekatere zunanje dejavnike v našem gospodarskem okolju, ki so vzrok 

za nastanek kriz v velikih podjetjih predelovalne industrije. Ti zunanji dejavniki kvarno 

vplivajo na uspešnost poslovanja in posledično na nastanek kriz v proučevanih podjetjih. Na 

osnovi ugotovitev bomo nato podali uporabne predloge za izboljšanje pristopov odločilnih 

deležnikov in s tem skušali doseči dvig uspešnosti poslovanja obravnavane skupine podjetij. 

S tem namenom smo proučili korelacije med izbranimi zunanjimi dejavniki povzročanja kriz 

(lastninskimi deleži podjetij) in finančnimi rezultati poslovanja v proučevani skupini podjetij. 

Poleg tega smo proučili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnem finančnem 

rezultatu podjetij na zaposlenega; v prvem primeru smo primerjali povprečni finančni rezultati 

podjetij pred in po nastopu finančne krize, v drugem primeru pa povprečni finančni rezultat 

med večjo in manjšo potrošnjo države.  

Namen naloge ni proučevanje reševanja krize v podjetjih, ko do nje že pride zaradi zunanjih 

dejavnikov povzročanja kriz, ampak določitev pravilnih pristopov managementa in ostalih 

deležnikov na informacije iz okolja pred nastankom krize. Zunanji dejavniki povzročanja kriz 
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v podjetjih prihajajo predvsem iz okolja podjetja, zato morajo management in ostali deležniki 

v podjetjih njrgovo okolje izredno dobro poznati ter spremljati informacije iz okolja, da se 

lahko pravočasno in pravilno odločajo, z namenom, da do kriz v podjetjih ne pride ali da se 

jih maksimalno ublaži. Iz tega sledi, da management in ostali deležniki okolja podjetja ne 

smejo pasivno opazovati, ampak se morajo nanj hitro in strokovno pravilno odzivati. 

Da razumemo področje kriznega managementa, pa ga moramo teoretično preučiti, saj bomo le 

tako prišli do nujnih spoznanj za sintetiziranje ravnanj ali smernic, namenjenih pomembnim 

deležnikom podjetij.  

V tej nalogi se omejujemo samo na vpliv izbranih zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v 

proučevanih podjetjih in na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave si želimo: 

- prikazati in opisati dobljene rezultate raziskave, 

- empirično pridobljene rezultate primerjati z dosedanjimi dognanji na tem področju, 

- predlagati uporabne smernice za management in ostale deležnike v podjetju ter  

- predlagati morebitne uporabne strateške ukrepe za izvajanje gospodarske politike.  

Cilj naloge torej je, da se napake, ki so jih že storili, v bodoče ne ponavljajo. S tem pa 

pripomoremo eni najbolj pomembni skupini podjetij iz vidika narodnega gospodarstva, da se 

bo ta hitreje izvila iz krize. 

1.3 Metode raziskovanja, opredelitev podatkov in raziskovalno poročilo ter omejitve 

Na osnovi raziskovalnega problema smo opredelili miselni vzorec poteka raziskave po 

korakih. 

Za raziskavo potrebujemo vzorce podjetij, ki smo jih za potrebe potrjevanja hipotez zajeli v 

različnih časovnih obdobjih, kot na primer vzorec podjetij pred finančno krizo, vzorec podjetij 

po nastopu finančne krize ter vzorec podjetij pred in po občutnem zmanjšanju sredstev 

državnega proračuna za namen potrošnje države. Za posamezno podjetje v vzorcu za 

določeno leto potrebujemo podatke o številu zaposlenih in dobičku podjetja. Za del raziskave 

potrebujemo vzorec podjetij še z dodatnimi podatki o lastninskem deležu države.  

Izvedeni parameter je dobiček na zaposlenega, ki je preučevana spremenljivka. Uspešnost v 

preučevani skupini podjetij se opredeljuje le po finančnem vidiku. 

Nabor imetnikov podatkov, potrebnih za raziskavo 

Večino podatkov za namen raziskave smo pridobili na spletni strani Agencije Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve, skrajšano AJPES. 
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Že pred izdelavo dispozicije za to nalogo smo med drugim preučili dostopanje do želenih 

podatkov in ugotovili, da vsi niso javno dostopni. Preučili smo tudi spletne naslove za 

pridobitev želenih podatkov ter kontaktne osebe. Pridobili smo tudi informacijo, da se 

podatke za študijske namene lahko pridobi brezplačno. 

Po odobritvi dispozicije za to nalogo smo takoj zaprosili za dostop do potrebnih podatkov na 

spletnih straneh AJPES-a. Predhodno smo se morali na AJPES-u registrirati kot »uporabnik« 

in pridobiti uporabniško ime in geslo. K pismeni prošnji za dostop do želenih podatkov smo 

priložili tudi kopijo dokumenta »Obvestilo o sklepu Senata UP FM, št. 2/4-397-BK/2015, z 

dne 22. 10. 2015«, v katerem je navedeno, da nam je Senat UP FM potrdil predlog teme in 

dispozicije magistrske naloge z naslovom »Vpliv izbranih zunanjih dejavnikov na 

povzročanje kriz v preučevanih podjetjih«. 

Odgovor iz AJPES-a je bil pozitiven, s čimer nam je bil omogočen dostop do podatkov, 

potrebnih za nadaljevanje naloge. 

Vso korespondenco smo opravili po elektronski pošti. Glavni del te korespondence prilagamo 

v prilogi 1 »Pridobitev za raziskavo potrebnih podatkov«.  

Opredelitev potrebnega vzorca in vzorčenje 

Pred raziskavo smo preučili temeljno literaturo s področja vzorčenja. Tratnik (2002, 67) pravi, 

da je vzorčenje izbira vzorca, to je določanje števila predstavnikov preučevane populacije. 

Glede na zmožnosti vzorčenja smo tehtali med stroški raziskave in kvaliteto raziskave. Tako o 

osnovnem načelu vzorčenja Bastič (2006, 5) pravi, da je smisel raziskave z relativno majhnim 

številom izbranih statističnih enot dobiti z visoko verjetnostjo dokaj realno sliko o proučevani 

statistični množici. Razlog za zbiranje podatkov iz vzorca, ne pa iz celotne populacije, je v 

glavnem ta, da običajno nimamo niti časa niti sredstev, da bi proučili celotno populacijo. 

Praksa raziskovanja je pokazala, da to tudi ni potrebno. Če namreč izberemo pravi vzorec, se 

rezultati vzorca in populacije bistveno ne razlikujejo (Tratnik 2002, 67). 

Teorija vzorčenja temelji na dveh pomembnih načelih, to je na načelu nepristranosti in načelu 

maksimalne natančnosti. Pri vzorčenju izbiramo med slučajnim, neslučajnim in mešanim 

vzorčenjem (Bastič 2006, 5) 

Zbiranje podatkov in ustvarjanje vzorca s podatki se lahko opravi na več načinov. V 

managementu razlikujemo štiri glavne načine zbiranja podatkov: intervju, vprašalnik, 

testiranje ali merjenje in opazovanje. Informacije lahko zbiramo tudi iz arhivov in baz 

podatkov; raziskovalcu v tem primeru podatkov ni treba ustvariti (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 163). 
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V našem primeru smo upoštevati vse te teoretične smernice vzorčenja. Izbrali smo slučajni 

zajem vzorcev, velikost vzorcev pa prilagodili racionalnosti glede dostopnosti podatkov za 

raziskavo. Tako smo poskušali velikost vzorcev obravnavanih podjetij izbrati v velikosti od 

20 do 40 velikih podjetij v RS (statistične enote) za različna časovna obdobja. 

Podatke za raziskavo smo pridobili iz baz podatkov. Podatki, s katerimi smo operirali 

(finančni podatki), niso javno dostopni. Z javno dostopnimi podatki (ime, naslov, matična 

številka podjetja, število zaposlenih v podjetju …) lahko proučimo populacijo in nato 

sestavimo vzorec. Ta mora biti reprezentativen za celotno populacijo (Tratnik 2002, 67). 

Ugotovili smo že, da bi bilo najbolje preučiti celotno populacijo proučevanih podjetij, saj bi 

bili izračuni v tem primeru povsem pravilni, če izključimo možnost računskih napak, vendar 

to ni možno, ker vsi podatki iz baz podatkov niso javno dostopni. V nadaljevanju smo preučili 

dostopnost podatkov. 

Če so baze podatkov javne ali imamo do podatkov urejen dostop, je največja slabost teh 

podatkov ta, da so konstruirani na makro ravni in da vsako podjetje pojmujejo kot posamezno 

enoto (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163). 

Vzorčenje smo izvedli tako, da smo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve na spletnem naslovu (AJPES 2015b) izvedli iskanje želenega 

vzorca.  

Ob pregledovanju podatkov na navedeni strani smo ugotovili, da je velikost podjetij glede na 

število zaposlenih in število zaposlenih po intervalih zelo neenakomerno razporejeno, zato 

smo naključno število vzorčenih podjetij izračunali po posameznih intervalih. 

Tako bomo na AJPES-ovi spletni strani za pridobitev vzorca pri »vnosu iskanih pogojev« 

opredelili na primer naslednje pogoje: 

- za: »vse poslovne subjekte«, 

- dejavnosti SDK od 2008 naprej: »C«, »predelovalne dejavnosti«, 

- število zaposlenih: »100« do »300«, 

- za leto; »2008« in 

- uredi zadetke: »neurejeno« do »50« zadetkov. 

Glede na število podjetij v intervalu in povprečno število zaposlenih v teh podjetjih je treba  

vzorec uravnotežiti, da je reprezentativen za vsa velika podjetja predelovalne industrije.  

Poleg vsakega izbranega podjetja smo za vzorec potrebovali še podatek o številu zaposlenih, 

ki jih je imelo podjetje v obravnavanem letu in podatek o ustvarjenem dobičku v 

obravnavanem letu. Podatke o dobičku ali izgubi, lastniškem deležu in številu zaposlenih smo 

pridobili za potrebe raziskovanja na AJPES-u v omejeni količini vpogledov. 
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Izračunali smo dobiček na zaposlenega, ki je izvedeni podatek, s katerim smo operirali v 

nadaljnjih statističnih testih. 

Urejanje podatkov 

Podatke smo po vzorčenju razporedili v preglednice in izračunali izvedene podatke, na primer 

dobiček na zaposlenega za posamezno podjetje iz vzorca. 

Izvedba empiričnega testa 

Glede na navedeni problem bi bila smiselna uporaba kvantitativnih metod raziskovanja, 

predvsem uporaba metode »t-test za dva odvisna vzorca« (za preizkušanje domneve o 

razlikah med dvema aritmetičnima sredinama) in uporaba metode »korelacijske analize«.  

S t-testom za dva odvisna vzorca sprejmemo ali zavrnemo ničelno domnevo o enakosti 

aritmetičnih sredin dveh odvisnih vzorcev. Z metodo korelacijske analize pa na podlagi 

vzorca pri določeni stopnji tveganja potrdimo ali zavrnemo domnevo o medsebojni odvisnosti 

med spremenljivkami (Bastič 2006, 27). Na podlagi rezultatov empiričnih testov smo sprejeli 

ali zavrnili raziskovalne hipoteze in izdelali raziskovalno poročilo.  

Izdelava raziskovalnega poročila 

V raziskovalnem poročilu smo obrazložili rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo raziskave. 

Na podlagi teh rezultatov smo analizirali napake zaradi napačnega ukrepanja ali neukrepanja 

ter napisali smernice za nadaljnje ravnanje z namenom, da se bodo pomembni deležniki v 

proučevanih podjetjih v bodoče v podobnih situacijah lažje izognili krizam v podjetjih ali jih 

vsaj omilili.  

Omejitve raziskave 

Pri raziskovalni nalogi smo trčili ob omejitve, kot so: podatki, potrebni za raziskavo, so 

pridobljeni iz obstoječih baz podatkov – teh dodatno nismo preverjali, sekundarnih virov, iz 

katerih se je povzemalo, nismo dodatno preverjali, upoštevalo se je zatečeno stanje, ki pa se 

zaradi današnjih razmer in razmer v bodoče lahko tudi spremeni, stanja v podjetjih smo merili 

le po finančnih podatkih ... 

Bolj natančne omejitve smo podali po že izdelani raziskavi, ker so bile takrat znane vse pasti 

v procesu raziskovanja. Te omejitve smo podali v 9. poglavju: »Ugotovitve, smernice in 

priporočila«. 
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1.4 Vsebina in struktura naloge  

S to nalogo se opredeljuje problem, ki se ga v nadaljnjih poglavjih z analizo teoretičnih 

dognanj obdela in nato z empiričnimi metodami ter na podlagi pridobljenih rezultatov 

smiselno sintetizira v zaključnem delu naloge. 

V uvodu se predstavi obravnavani problem in na podlagi teoretičnih izhodišč cilj in namen 

naloge. V nadaljevanju uvoda se predstavi še hipoteze, temeljno tezo, okvirne metode 

raziskovanja, zajem vzorcev in vsebino in strukturo naloge. 

Drugo poglavje vsebinsko predstavlja teoretični pogled na krize v podjetjih z različnih 

vidikov. Poudarjena je teoretična vsebina, pomembna za nadaljnji potek raziskave. 

V tretjem poglavju se iz teoretičnega iskanja vzrokov za nastanek krize opredelimo le na 

manjši del zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v podjetjih. Za določitev pomembnejših 

zunanjih dejavnikov potrebujemo temeljno tezo, nato izberemo ničelne teze in na podlagi 

ničelnih tez določimo raziskovalne domneve – hipoteze, s katerimi operiramo v nadaljevanju 

naloge. V tem poglavju začrtamo nadaljnjo smer raziskovanja. 

Četrto poglavje teoretično preučuje posamezna teoretična področja, povezana s posamezno 

domnevo. 

V petem, šestem in sedmem poglavju prehajamo na empirično raziskavo za posamezno 

domnevo. V teh poglavjih opredelimo potrebne podatke za raziskavo za posamezno domnevo, 

opišemo imetnike podatkov, izvor podatkov, poti do podatkov in opredelimo velikost vzorca, 

potrebnega za raziskavo. Nato sledi urejanje podatkov in izvedba empiričnih testov. Na koncu 

sledi še potrjevanje ali zavračanje domneve. 

V osmem oglavju se povzema testiranje vseh treh domnev. Kritično se pregleda potek 

kvantitativnih raziskav, ugotovi slabosti in poda predloge za izboljšanje navedenih 

kvantitativnih raziskav. 

Deveto poglavje je nadgradnja kvantitavnih raziskav v prejšnjih poglavjih, saj se v tem 

poglavju miselno sintetizirajo zaključki prejšnjih kvantitativnih raziskav. Na podlagi 

kvantitativnih raziskav se zapišejo ugotovitve. Navedejo se tudi omejitve, na katere smo trčili 

ob raziskavi. Na podlagi teoretičnih ugotovitev za nastanek krize v podjetjih iz prejšnjih 

poglavij in rezultatov, dobljenih pri našem kvantitativnem raziskovanju obravnavanih 

podjetij, spišemo smernice in priporočila za deležnike v podjetjih. V tem poglavju se tudi 

ovrednoti prispevek raziskovalne naloge k znanosti s področja managementa in obenem še 

predvidi možnosti nadaljnjega raziskovanja s tega področja. 

V zadnjem desetem poglavju, ki je sklepno poglavje, se za zaključek povzame bistvene 

ugotovitve. 
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Tako smo prešli skozi prvo poglavje, ki govori o vsebini načrtovane naloge in začrtuje 

nadaljnji potek raziskave v nalogi. 

V nadaljevanju naloge bomo v naslednjem poglavju strnjeno prešli skozi teoretični pogled 

različnih avtorjev na vsebino kriznega managementa. 
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2 KRIZE V PODJETJIH 

Da lahko razumemo krize v podjetjih in vso raznolikost posledic, ki jih povzročajo krize v 

podjetjih, je treba  navesti nekaj o organizaciji in podjetju. 

2.1 Organizacija, podjetje 

Ker nekateri avtorji govorijo o organizaciji, drugi pa o podjetju, je prav, da najprej opredelimo 

oba izraza.  

Ivanko (2012, 6) pravi, da je organizacija nastala takrat, ko se je človek srečal z nalogo, ki je 

ni mogel opraviti sam in je bilo za izvedbo celotne naloge treba  vključiti več ljudi. Tako je 

nastala organizacija dela v skupini. 

Ivanko (2014, 475) še dodaja , da ima organizacija za človeka in za vso družbo vedno večji 

pomen, saj smo kot ljudje le preko nje sposobni zadovoljevati večino svojih potreb, zato bodo 

samo tisti, ki bodo uspešno obvladovali organizacije, prispevali svoj delež h gospodarskemu 

in splošno družbenemu napredku prihodnje človeške družbe.  

Iz navajanja je razbrati, da brez človeka ni organizacije. O podjetju kot organizaciji Biloslavo 

(2006, 15) pravi, da organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji zato, da bi 

učinkovito in uspešno dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Ustanovitelji 

neposredno ali posredno vložijo v organizacijo del svojega premoženja in tvegajo izgubo tega 

premoženja zaradi morebitnega slabega poslovanja organizacije. 

Iz navajanja obeh avtorjev lahko tako ugotovimo, da imajo v organizaciji osrednji pomen 

ljudje, ki vanjo vstopajo z interesom. Tako ima podjetje kot organizacija le bolj specifično 

definirane cilje. V nadaljevanju bomo navedli nekaj avtorjev, ki govorijo o organizacijah, kar 

pa na splošno velja tudi za podjetje kot organizacijo. 

Zametki podjetja kot organizacije so nastali že v oddaljeni preteklosti. Za začetnika 

znanstvenih proučevanj organizacije se šteje Frederick Winslow Taylor, ki je objavil prvo 

samostojno delo s področja organizacije – Shop Management v letu 1903, kar se šteje za 

rojstno leto znanstvene organizacije (Ivanko 2012, 11).  

Danes lahko razumemo podjetje kot eno od možnih oblik organizacije, saj za doseganje ciljev 

potrebuje ljudi, ki izvajajo naloge za doseganje ciljev.  

V podjetju se povezujejo viri, tako ljudje kot tudi opredmetena sredstva, in ta kombinacija 

omogoča uresničitev podjetniške priložnosti (Gomezelj Omerzel 2010, 17). Podjetništvo se 

lahko razume kot poskus ustvariti dodano vrednost z odkrivanjem poslovnih priložnosti, 

obvladovanjem tveganja, ki ustreza tej priložnosti, ter s komunikacijskimi in poslovnimi 

(managerskimi) sposobnostmi in znanjem mobilizirati človeka, finančne in materialne vire, 
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potrebne za uspeh podjetja (Vahčič 2000, po Gomezelj Omerzel 2010, 17). Belak (2002, 229) 

pravi, da mora za nastanek, nadaljnji razvoj in za uresničevanje razvojne ideje podjetje 

razpolagati z ustrezno celoto in odgovarjajočo strukturo razvojnih potencialov na politični 

(interesne pripravljenosti udeležencev), strateški (izraz razvojnih možnosti in strategij 

podjetja) in izvedbeni ali operativni ravni.  

Tako Gomezelj Omerzel kot Vahčič navajata, da je za nastanek podjetja potrebna skupna 

podjetniška iniciativa, ki je posledica ideje, za razvoj podjetja pa so potrebni še viri 

(materialni, človeški v obliki dela in znanja ...). 

Organizacija kot odprt sistem 

Povečana zapletenost vseh družbenoekonomskih odnosov, dvig splošne razgledanosti ljudi, 

dvig izobrazbe ljudi ter globalizacija sveta in informacijskih povezav so pripeljali do 

organizacij, kakršne poznamo danes. Organizacije so se posledično prilagajale danim 

družbenim razmeram, zato nekateri avtorji vidijo sodobno organizacijo kot odprt sistem, ki je 

v nenehni interakciji z okoljem; iz okolja črpa vire, vanj pa vrača blago in storitve (Black in 

Porter 2000, 57–58). 

Zanimiva je definicija organizacije, ki pravi, da so »organizacije odprti sistemi koalicije 

spreminjajočih se interesnih skupin, ki svoje cilje dosegajo s pogajanji; struktura koalicije, 

aktivnost in izhodi so pod močnim vplivom faktorjev iz okolja organizacije« (Scott 1987, 23). 

Avtorjem je skupno poudarjanje vpetosti organizacije v okolje, kar nakazuje, da je okolje in 

njegov vpliv na organizacijo zelo pomemben. 

V nadaljevanju bomo pogledali še nekaj novejših pogledov na organizacijo in pogled na 

moderne organizacije. En od tipov organizacije je tudi »učeča se organizacija«, ki uspešno 

osvaja znanja od snovanja sodelavcev in znanja pridobiva od zunaj – iz okolja, iz katerega 

pridobiva dovolj podatkov, iz njih »rešeta« koristne informacije, od katerih vznikajo iz 

prikritega znanja sodelavcev nove zamisli, ki jih skupine sodelavcev ob primernih teoretičnih 

znanjih in medsebojnem zaupanju rešujejo in nadgrajujejo v skupna znanja. Ta znanja s prej 

nabranimi znanji in izkušnjami so izhodišče za snovanje novih znanj (Tavčar 2011, 174). 

Sodoben pogled na podjetje je zapisal tudi Duh (2015, 21), ki združuje definicije o podjetjih 

več drugih avtorjev in pravi, da podjetje lahko razumemo kot institucionalno tvorbo za 

uresničitev podjetniške ideje in zamisli. Podjetje obravnava kot odprt, dinamičen, kibernetičen 

– ciljno upravljan, poslovni in interesni – politični sistem. Zainteresirani (pravne in fizične 

osebe) so v podjetju udeleženi s premoženjem ali delom. Tavčar (2011, 180) govori tudi o 

»znanjski organizaciji«, za katero pravi, da je pot do uspešnosti, v kateri strategija ustvarjanja, 

pridobivanja in deljenja znanja sega preko meja uspešne znanjske organizacije – ni zaprta v 

tradicionalne fizične in pravne meje organizacije, nastaja v vsakodnevnih stikih s partnerji 
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(dobavitelji, odjemalci, zavezniki) in celo konkurenti; takšna organizacija je skupnost ljudi in 

zmožnosti, ki znanje ustvarjajo in udejanjajo v nenehnem medsebojnem delovanju. 

Vsem avtorjem je tako skupna vpetost organizacije v okolje, zato lahko trdimo, da je 

različnim avtorjem skupno navajanje okolja in njegovega vpliva na organizacijo. Za nas je to 

spoznanje pomembno, saj se bomo v nadaljevanju z vplivom okolja na podjetja ukvarjali tako 

rekoč čez celotno nalogo. 

Iz zbranega lahko trdimo, da različni avtorji organizacijo dojemajo kot odprt sistem, ki zaradi 

različnih interesov pripadnikov organizacije teži k labilnosti sistema, obenem pa ima okolje 

organizacije močan vpliv na samo organizacijo. 

2.2 Pojem in pomen krize 

Beseda »kriza« izhaja iz grške besede »krinein«, kar v dobesednem prevodu pomeni »odločiti 

kaj«. Pomeni lahko še: odločilni trenutek, vrhunec v razvoju neke bolezni, odločilni preobrat, 

težaven položaj sploh; kriza v gospodarstvu, ki ga spremljata brezposelnost in revščina. Kriza 

je dokaj pogosta oznaka za težave (Veliki slovar tujk 2002, 627). 

Gledano v globino krize lahko govorimo o mali ali globoki krizi, z vidika različnih 

razsežnosti pa o gospodarski, podjetniški, panožni, narodnogospodarski, finančni ali celo o 

svetovni krizi. V nadaljevanju bomo povzeli nekaj različnih avtorjev in njihove poglede na 

krizo. 

Krystek (1987, po Tavčar 2007, 72) povzema, da je kriza v podjetjih nenačrtovan in nezaželen 

proces, ki traja omejen čas, na katerega je mogoče le omejeno vplivati in ima vsakršne možne 

izide. Vsebinsko in trajno lahko kriza ogrozi ali celo onemogoči obstoj celotnega podjetja. 

Kriza prizadene nadrejene cilje podjetja; če so ti ogroženi ali celo nedoseženi, to pomeni 

trajno ogroženost ali izničenje smotrov in ciljev, pa tudi obstoja podjetja kot celote.  

Lerbinger (1997, 4) za krizo pravi še, da lahko privede organizacijo na »slab glas« in s tem 

ogroža njeno prihodnost, donosnost in rast.  

Pojem krize se uporablja za odločilno težavno situacijo oziroma za odločilni preobrat, ki je za 

sistem nevaren. Hkrati označuje vrhunec in prelomnico v razvoju. Krize so časovno omejene, 

so nenamerni procesi, na katere vodstvo nima vpliva, ogrožajo pa nadaljnji obstoj podjetja ali 

njegovih posameznih delov. Pri tem vlada velika negotovost. Delovanje in odločanje v 

podjetju sta v času krize drugačna kot takrat, ko kriza ni prisotna (Pümpin in Prange 1995, 

200). 

Tudi Dubrovski (2000, 17) meni, da je kriza bolj kot proces ali dogodek (več dogodkov); 

krizo lahko pojmujemo kot stanje, ki traja izredno kratek čas. Krizno stanje je drugačno stanje 
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od običajnega, verjetno zato Dubovski opisuje »čas trajanja krize« kot stanje, ki traja kratek 

čas. 

Skupna navedba vseh treh naštetih avtorjev je, da kriza traja le kratek ali omejen čas, zato v 

krizi čas igra zelo pomembno vlogo. To pomeni, da imamo le malo časa za pravilne odločitve, 

da bi krizo nevtralizirali. Tavčar (2007, 72–75) z navajanjem pritrjuje tem ugotovitvam in 

dodaja, da se krize vsebinsko komaj razlikujejo od drugih dogajanj. Razlika je v hitrosti 

dogajanja, v pomanjkanju časa za analiziranje in odločanje, načrtovanje, organiziranje, za 

usmerjanje in nadzorovanje potreb.  

Pümpin in Prange (1995, 78) sta prišla do pomembnega spoznanja, da razvoj posameznega 

podjetja poteka neenakomerno, in sicer sta razvoj podjetja razdelila na stabilne faze in 

kratkotrajne presledke z globokimi krizami. Medtem ko podjetje več let količinsko raste in 

spotoma le rahlo prilagaja strukture in sisteme, naleti na mejo, ki je z obstoječo strukturo ni 

mogoče voditi. V nadaljevanju Pümpin in Prange (1995, 207) navajata, da se podjetje med 

svojim razvojem – razvojnimi fazami nenehno srečuje s krizami, ki predstavljajo trajno 

nevarnost za obstoj podjetja, in se kaže v tem, da podjetje ne dosega več bistvenih 

ekonomskih ciljev podjetja ali ni več zadovoljivo. Njuna ugotovitev je, da je kriza lahko 

posledica razvojnih faz v življenjskem ciklu podjetja. 

Tavčar (2007, 75) o krizi v podjetju še dodaja, da je kriza sprememba uspešnosti podjetja na 

slabše, uspešnost se večinoma kvari dolgo časa, kriza pa izbruhne nenadoma in hitro, ker jo 

sprožijo dovolj hitre in izdatne spremembe v okolju podjetja, bodisi negativne (zaviralne, 

neugodne) bodisi pozitivne (pospeševalne, ugodne). Kriza v podjetju je najpogosteje 

dolgoročna rezultanta napačnih poslovnih odločitev in škodljivih vplivov dejavnikov okolja, 

ki postopoma zastrupljajo poslovni sistem, kršijo poslovni smoter in cilje podjetja ter 

povzročajo njegovo notranjo entropijo, pravita Končina in Mirtičeva (1999, 33). Tako 

ugotavljata, da je za nastanek kriz pomemben postopen, dolgoročen kvaren vpliv okolja na 

podjetja. 

Različni avtorji definirajo krize v podjetjih različno, a skupna značilnost vseh kriz je 

neugodno, negotovo in zaskrbljujoče stanje, ki ogroža premoženje in ljudi ter vpliva na 

ustaljene poslovne in življenjske tokove, zato bi takšno stanje želeli čim prej odpraviti 

(Dubrovski 2011, 19). V kolikor se opredelimo le na gospodarski vidik definicije krize, lahko 

krizo razumemo kot oviro ali motnjo v procesu uspešnega poslovanja ali obstoja podjetja 

(Dubrovski 2004a, 18). Dubrovski in tudi nekateri drugi navedeni avtorji navajajo, da kriza s 

seboj prinaša tudi poslabšanje poslovne uspešnosti podjetja. 

Do sedaj smo iz navajanja različnih avtorjev ugotovili pomembnejše ugotovitve, da: 

- kriza traja le kratek čas, zato imamo malo časa za pravilne odločitve, 

- je kriza lahko posledica razvoja – rasti podjetja, 

- ima na povzročanje kriz pomemben vpliv tudi okolje podjetja in  
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- kriza s seboj prinaša tudi poslabšanje poslovne uspešnosti podjetja. 

Te ugotovitve so pomembne, saj bomo v nadaljevanju naloge zadnji dve ugotovitvi še 

dodatno preučili. 

Na krizo ni treba gledati kot na zgolj nekaj slabega, da se zapravljajo viri, temveč imajo tudi 

pozitivno funkcijo, to je ustvarjanje napetosti in novih idej, ki prinašajo kakovostne 

spremembe. Dubrovski (2004a, 20) navaja, da gre pri krizi za neugodno stanje, ki mu lahko 

sledi propad podjetja, a takšne razmere lahko privedejo tudi do pozitivnih učinkov, še 

posebej, če je kriza uspešno rešena. V nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj zanimivih 

pogledov različnih avtorjev na pozitivne plati krize. 

Pümpin in Prange (1995, 79) menita, da so krize pomembna sila napredka v nasprotju s 

težnjami obstoječega vodstva po vztrajanju. Tavčar (2007, 72) slikovito opiše krizo kot 

polom, ki povzroči občutno, mnogokrat ogromno škodo. Kriza pa ima tudi dobre plati že zato, 

ker zgosti dogajanje v krajše obdobje. V krizi se mnogokrat kalijo novi, največkrat mladi 

managerji, ker jim je kriza dala veliko priložnost, da lahko spremenijo zastareli red v podjetju. 

Ob krizi se urejajo tudi mnoge zanemarjene zadeve, saj je soočanje s problemom neizbežno, 

odlagati jih je nemogoče. Kriza očisti tudi vodstvo podjetja; odidejo tisti, ki so zreli za v 

pokoj, lahko »pa pomete« tudi z nesposobnimi in nepoštenimi posamezniki. Kriza pogosto 

sproži spreminjanje strategij ter izboljša opozorilni sistem – poveča budnost, prožnost in s tem 

konkurenčnost podjetja, ki preživi krizo. Oba avtorja nakazujeta na nujnost menjave 

managementa, saj je prejšnji management bolj ali manj odgovoren za nastalo stanje – krizo. 

Adizes (2009, 71–73) gleda na dogajanja ob krizi kot na evolucijo, saj pravi, da so 

spremembe, dokler smo živi, neizbežne. Danes so spremembe še pogostejše in intenzivnejše, 

zato imamo tudi vedno več težav. Ker smo vedno bolj soodvisni, težavo, ki se pojavi na enem 

koncu, skoraj takoj začutimo drugje. Močne organizacije bodo ukrepale tako, da se bodo še 

okrepile, pa četudi se spopadajo s težavami ali krizami. Šibka podjetja pa bodo otrpnila, 

negibno čakala ali pa v krizni situaciji sploh ne bodo vedela, kaj naj naredijo. Ali pa bodo 

sprejela le delne ukrepe, kar je tako, kot bi vzeli le malo potrebnega zdravila.  

Obravnavali smo nekaj avtorjev z različnimi opredelitvami krize v podjetju, vsem pa je 

skupno, da je je kriza nepričakovano stanje v podjetju, ki je z vidika obstoječih udeležencev 

krize nezaželeno in ogroža nadaljnji razvoj in obstoj podjetja. Skupno slednjim navajanjem 

avtorjev pa je, da je kriza lahko tudi priložnost za prizadeto podjetje z opuščanjem napačnih 

praks in za umeščanje novih pristopov ob pogoju, da prizadeto podjetje krizo preživi. Še bolj 

drzna razmišljanja pa gredo v smer, da se bodo močne organizacije oziroma podjetja po krizi 

še okrepila. 
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2.3 Razvrščanje kriz 

Za nadaljevanje je pomembno, da si pogledamo osnovna teoretična izhodišča za razvrščanje 

kriz v podjetjih in si nato izberemo način delitve kriz po kriterijih, da bo ta združljiv z 

empiričnim potekom naloge, kjer bomo podrobno preučili nekaj zunanjih dejavnikov 

povzročanja kriz v proučevani skupini podjetij. 

Krize v podjetjih je možno razvrščati na več možnih kriterijev. Iz literature o kriznem 

managementu izhaja dokaj različno razvrščanje kriz. Tako lahko glede na različne avtorje 

krize razvrščamo glede na rast podjetja, stopnjo intenzivnosti krize v podjetju, vzroka 

nastanka … Običajno med naštetimi kriteriji razvrščanja kriz ni ostrih meja, saj se med seboj 

prepletajo in prekrivajo. 

Tako Dubrovski (2011, 37) navaja, da v podjetju med njimi ni ostrih ločnic, njihove 

značilnost se lahko prekrivajo in prepletajo. Krize v podjetjih je razvrstil po več merilih: 

- z vidika oblike krivulje poteka, 

- z vidika hitrosti nastopa, 

- z vidika razvoja, 

- z vidika verjetnosti in bližine v času (stopnja intenzivnosti), 

- z vidika ogroženosti ciljev in 

- z vidika vzrokov nastanka. 

Prav je, da predstavimo najbolj zanimive načine razvrščanja kriz. Zanimivo je razvrščanje 

kriz glede na faze razvoja; zaradi širjenja in rasti podjetja povzročajo krize tudi različne faze v 

razvoju podjetja – življenjski cikli podjetja. V nadaljevanju bomo pregledali značilnosti kriz 

glede na faze v razvoju. Te faze v razvoju so (Pümpin in Prange 1995, 206–218): 

- krize v pionirski fazi podjetja; nastajajo zaradi nesposobnosti, napačnega napovedovanja 

in drobljenja. Značilnost teh kriz je slaba preglednost nad podjetjem, 

- krize v fazi rasti; nastajajo zaradi prevelikega širjenja osnovne dejavnosti – ob ekspanziji 

ali prezgodnji in nepremišljeni diverzifikaciji v nove posle. Značilnosti ekspanzije so 

preveliko zadolževanje, pritiski na marže, povečanje zalog … Značilnosti diverzifikacije 

so upadajoča donosnost prodaje, nestrokovno vrednotenje projektov … 

- krize v zrelostni fazi so krize identitete ali izguba podjetniške vizije, kriza nasledstva (ni 

primernega naslednika za vodenje podjetja) ter kriza oblasti in birokracije, kar se kaže v 

prepirih med pristojnimi, vse večjem zaposlovanju … 

- krize v fazi preobrata; nastanejo zaradi ne več uporabnih poslovnih možnosti, 

pomanjkanja podjetniške iniciative in strukturne okorelosti. Odražajo se v zastarelem 

proizvodnem programu, zastarelosti proizvodnih naprav, reklamacijah … 

Zanimiva in praktična je tudi delitev kriz z vidika vzrokov nastanka. Razdelimo jih glede na 

izvor vpliva nastanka krize (Dubrovski 2011, 53):  
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- notranji vpliv vzrokov nastanka krize – endogene krize; za katere je običajno odgovoren 

management zaradi slabega vodenja in 

- zunanji vpliv vzrokov nastanka krize – eksogene krize, kjer vzroki za krize prihajajo iz 

okolja podjetja. 

Za nas je pomembna delitev glede na izvor vpliva nastanka krize, saj ustreza nadaljevanju 

naloge, zato si bomo teoretično podrobneje ogledali krize v podjetjih, ki so opredeljene glede 

na vzrok nastanka. 

2.4 Povzročanje kriz v podjetjih 

Povzročitelji kriz v podjetjih so lahko najrazličnejši vzroki. Poleg vzrokov povzročanja kriz se 

v kriznem managementu pojavljajo še drugi izrazi, povezani s to vsebino, zato je smiselno 

razjasniti še izraze, kot so simptomi krize, povodi za krize … Te izraze je treba tudi smiselno 

opredeliti in jih razvrstiti.  

Simptomi krize 

Dubrovski (2011, 57–58) pravi, da simptomi kriz lahko kažejo na več različnih (potencialnih) 

povzročiteljev kriz. Zaznavanje simptomov krize v podjetju ni pomembno le za management 

in zaposlene v podjetju, temveč tudi za okolje podjetja: 

- lastniki; v prvi vrsti povečajo skrb za njihovo lastnino, 

- konkurenti; prevzem tržnih položajev, prevzem sredstev in tehnologije, 

- banke; skrb za obstoječe in planirane naložbe, 

- odjemalci; skrb za zamenjavo dobaviteljev, 

- dobavitelji; zavarovanje tekočih poslov, 

- panožna združenja; vpliv na stanje v panogi,  

- revizorji in svetovalci; podajanje opozorilnih mnenj in nasvetov in 

- strokovna in splošna javnost; večji ali manjši odziv. 

Dubrovski (2011, 59–62) razvršča simptome krize v šest skupin. Kot primer je v oklepaju 

zapisan simptom krize: 

- komercialno in marketinško področje (padanje tržnih deležev …), 

- finančno računovodsko področje (padajoča in negativna donosnost ...), 

- razvojno ter proizvodno tehnično področje (padajoča produktivnost ...), 

- kadrovsko managementsko področje (naraščanje nezadovoljstva zaposlenih …), 

- organizacijsko-informacijsko področje (pomanjkljivo in prirejeno komuniciranje …) in 

- področje zunanjega okolja (zmanjšanje ali ukinitev kreditnih linij in zahtevana dodatna 

zavarovanja pri bankah). 



20 

Žlebnik (1999, 9) podobno razvršča simptome krize in pravi, da znake krize v podjetju 

prepoznamo v padajoči donosnosti, padajoči prodaji, naraščanju zadolženosti, upadanju 

likvidnosti, upadanju tržnega deleža, povečani fluktuaciji poslovodij, preoptimističnih 

računovodskih izkazih, nizkih dividendah in zaskrbljenem vodstvu podjetja. 

Dubrovski (2000, 6) pravi, da je zaznavanje simptomov krize in njihovo razvrščanje po 

področjih pomembno za pripravo analize signaliziranih pojavov in njihovih vzrokov. 

Povzamemo lahko, da so simptomi signali, ki napovedujejo v podjetju morebitno krizo ali 

kažejo nanjo. Ob pravočasnem zaznavanju teh simptomov lahko ob pravilnih reakcijah krizo 

v podjetju preprečimo, tako da do nje sploh ne pride ali se njene posledice omili. Iz tega sledi, 

da je poznavanje simptomov krize izrednega pomena. Med dogodkom, ki je vzrok za 

povzročanje krize, in zaznavanjem simptoma poteče nekaj časa, zato je za prizadeto podjetje 

nevarno, če teh simptomov (signalov ali informacij) ne opazi. 

Povodi za nastanek kriz 

Povodi so običajno neke spremembe v okolju podjetja. Tako Tavčar (2007, 75) pravi, da so 

vzroki kriz v preteklosti, sprožijo pa jih povodi, največkrat hitre in nepredvidene, marsikdaj 

prej neopazne spremembe v notranjem ali zunanjem okolju podjetja.  

V poslovanju podjetja je teh povodov za krize nešteto. Nekateri izmed njih so lahko: stečaj 

pomembnega kupca, nepričakovana odpoved kreditne linije, izgubljena odškodninska tožba, 

reklamacija ali kaj podobnega (Dubrovski 2004a, 43).  

Povod za sprožitev krize je lahko manjši nepomemben dogodek, ki pa v nadaljevanju sproži 

verižno reakcijo drugih vplivov. 

Vzroki povzročanja kriz v podjetju 

Vsako podjetje deluje kot organizacija, ki je odprt sistem, ki zaradi različnih interesov 

pripadnikov organizacije teži k labilnosti sistema, obenem pa ima okolje organizacije močan 

vpliv na samo organizacijo. Že iz tega sledi, da na povzročanje kriz vplivajo vzroki, ki 

nastajajo znotraj in zunaj podjetja.  

Podjetje v svojem poslovanju vseskozi poslovno tvega, zato je vseskozi v potencialni krizi. 

Krize v podjetju so stalnica, ki so bolj ali manj vidne za zunanjega opazovalca. 

Tako Končina in Mirtičeva (1999a, 26) navajata, da je vzrok za nastanek krize v 

»triangularnem spletu«, ki zajema neustrezno poslovanje, premalo denarja ter nestrpno ali 

nenaklonjeno zunanje okolje. 
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Dubrovski (2000, 12) tudi navaja, da na krizno stanje v podjetju vpliva vrsta medsebojno 

prepletenih zunanjih in notranjih vzrokov, katerih intenzivnost in pojavnost je v vsakem 

podjetju različna. Zanesljivo so v ospredju vzroki, ki so povezani z vodenjem podjetja 

oziroma z njegovim vrhnjim managementom. Gre za različna ravnanja managementa, ki se 

izkazujejo kot neustrezna ali glede na zapaženi problem manj primerna; opustitve pravilnih in 

pravočasnih ravnanj, kar vse skupaj označujemo z napačnimi poslovnimi odločitvami ali 

napakami managementa. V nadaljevanju pravi, da je vzroke kriz mogoče razvrstiti na dva 

načina, in sicer na (Dubrovski 2011, 71): 

- neposredne in posredne ter 

- notranje in zunanje vzroke. 

Neposredni vzroki so s krizo najbolj neločljivo povezani, njihov vpliv na krizno stanje je 

odločilen. Posredni vzroki na krize ne delujejo neposredno, delujejo na druge vzroke, da se ti 

krepijo; padanje tržnega deleža je lahko tak vzrok, na katerega so vplivali vzroki prvega reda, 

kot je na primer težava s kakovostjo. Ena od možnih delitev kriz z vidika vzroka nastanka 

krize v podjetju pa je tudi delitev na zunanje vzroke, ki so nastali v okolju podjetja in notranje 

vzroke, ki so nastali v samem podjetju (Dubrovski 2011, 71). 

Vzroke nastanka kriz je še posebej za to nalogo smiselno teoretično razdeliti na notranje in 

zunanje okolje podjetja, in sicer zaradi potreb po analiziranju vzrokov nastajanja kriz v 

podjetjih in posledično izogibanja nepravilnim odločitvam managementa. V nadaljevanju 

bomo vzroke povzročanja kriz delili na notranje in zunanje vzroke. 

Notranji vzroki povzročanja kriz 

Notranje vzroke povzročanja kriz v podjetjih različni avtorji, tako tuji kot domači, definirajo 

in razvrščajo podobno. Da si lahko ustvarimo enoten pogled na notranje vzroke povzročanja 

kriz v podjetjih, je treba  najprej predstaviti nekaj teh razvrščanj in pogledov. 

Tako Dubrovski (2011, 74–77) navaja naslednje notranje vzroke povzročanja kriz: 

- neprimerna usposobljenost managementa; napačne poslovne odločitve, zapoznelo 

odzivanje, delovanje brez strateških usmeritev, pomanjkanje trženjske miselnosti in 

vedenja, zavračanje signalov iz okolja in pasivnost, slaba sledljivost procesov, 

- zavirajoča organiziranost; preveliko število hierarhičnih nivojev, elementi birokratskega 

vodenja, strukturne pomanjkljivosti, neprimerna organiziranost, 

- nekonkurenčen tržni položaj; zastareli izdelki in storitve, izdelki z nizko dodano 

vrednostjo, »površinska« prisotnost na trgu, predragi nabavni viri, pomanjkanje 

marketinškega spleta, težave z izdelki, napačne tržne cene, 

- težave na področju managementa sodelavcev; kadrovanje mimo načel strokovnosti, 

neustrezna kvalifikacijska in starostna struktura, neučinkovito motiviranje in razvoj 

zaposlenih, zastarele metode vodenja, pomanjkanje kadrovske razvojne strategije, 
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- predraga proizvodnja in neučinkovita logistika; prenizka količinska in vrednostna 

produktivnost, zastarel tehnološki proces, pomanjkanje razvoja in inovativnosti, 

neprimerna struktura stroškov, investicije v proizvodno-tehnološki proces brez predhodne 

analize trga, 

- zanemarjena finančna funkcija; neobvladovanje poslovno-finančnih načel, neuspešno 

upravljanje finančnih virov, premajhno notranje financiranje, neprimeren obračunski 

sistem, neupoštevanje načel o financiranju, nerazvita funkcija kontrolinga, 

- neučinkovit informacijski sistem; pomanjkanje informacij, nujnih za tekoče poslovanje, 

neusklajenost računalniške in programske opreme z značilnostmi podjetja, 

- nezadostne »raziskave in razvoj – R+R«; podcenjevanje pomena R+R za prihodnji uspeh 

in posledično prenizka vlaganja, začeti razvojni projekti niso finančno in marketinško 

podprti, R+R se izvaja brez jasne strategije v povezavi z vizijo … 

Pümpin in Prange (1995, 201–203) tako kot Dubrovski menita, da med notranjimi vzroki 

prednjačijo »napake pri vodenju podjetja«; dodajata pa še naslednje vzroke: 

- prekomerna rast podjetja v svojem razvoju; ko doseže določene pragove, pripelje do krize 

podjetja, 

- notranji boji za oblast, 

- nenadni odhod vrste ključnih osebnosti iz podjetja in 

- kriminalna dejanja posameznih članov podjetja. 

Tudi Slatter in Lovett (1999, 21) tako kot predhodni avtorji med notranje vzroke za nastanek 

kriz štejeta »neprimerno poslovodstvo: neprimerne osebne značilnosti menedžmenta, 

neprimeren stil vodenja, neustrezna usposobljenost in organizacijska struktura; nesposobnost 

odločanja – paraliza, običajno zaradi slabega managementa, nemotiviranosti in nejasno 

opredeljenih strateških ciljev«, dodajata pa še nabor ostalih notranjih vzrokov: 

- nezadostna in neustrezna finančna kontrola: pomanjkljiv finančni management, 

neprimerno uporabljene računovodske informacije, neučinkovito obvladovanje stroškov,  

- previsoki stroški poslovanja: podjetja, ki imajo strukturo stroškov višjo kot njihovi glavni 

konkurenti, so praktično nekonkurenčna ves čas, saj nižji dobički pomenijo tudi manjše 

možnosti za investiranje v nove programe in marketing, tako da so manj zmožna za 

izgradnjo in obrambo svojega tržnega položaja, 

- neučinkovito trženje: pomanjkanje marketinške strategije, nemotivirani tržniki, 

neučinkovito tržno komuniciranje, pomanjkanje tržnih raziskav in znanj o potrošnikovih 

navadah in pričakovanjih, 

- pretirana rast podjetja po obsegu in vsebini: podjetje raste prehitro glede na možnost 

financiranja in pridobivanja kreditov, za zmožnost organizacije prezahtevni projekti: 

neustrezna ocena stroškov projekta, težave pri zagonu projektov, 

- nakupi podjetij: nakup podjetij s slabo konkurenčno pozicijo na njegovih lastnih trgih, 

preveliki napori in pozornost za nakupe podjetij, 
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- previsoki stroški nakupa: pri prodaji imajo običajno korist prodajalci, ne pa kupci, 

- finančna politika: visoko razmerje med dolgovi in lastniškim kapitalom, uporaba 

neustreznih finančnih virov, 

Skupno navedbam in razlagam vseh navedenih avtorjev je, da je za krize v podjetjih, ki jih 

povzročajo notranji vzroki, odgovoren predvsem management podjetja, saj ima ta znotraj 

podjetja največjo pristojnost vodenja in upravljanja s podjetjem. Dubrovski (2000, 12) dodaja, 

da notranji vzroki krize nastanejo znotraj podjetja in so zanesljivo povezani s poslovodenjem 

podjetja oziroma z njegovim vrhnjim managementom. 

Zunanji vzroki povzročanja kriz 

Poglejmo si še, kako različni avtorji razvrščajo zunanje vzroke za nastajanje kriz v podjetjih. 

Dubrovski (2011, 71–72) navaja, da so zunanji vzroki za nastanek krize v podjetju običajno 

vezani na okolje podjetja. Ti so: 

- spremembe na tržišču; močnejša in številčnejša konkurenca, splošen padec cen ali 

povpraševanja, spremenjeno vedenje potrošnikov, zaostreni pogoji nabavnega tržišča, 

naraščajoče zahteve glede varstva okolja, 

- spremembe v panogi; koncentracija v panogi, sovražni in neuspeli prevzemi, panožna 

kriza, sindikalne zahteve, slabšanje strukture, prekinjene reprodukcijske in distribucijske 

verige, 

- spremembe na osnovi splošnega napredka; ugasnitev potreb po določenih materialih, 

izdelkih ali storitvah in nastanek novih, zamenjava tehnologije, novi načini ponujanja 

izdelkov ali storitev, 

- splošna gospodarska kriza; zmanjšanje investicij, varčevalni ukrepi, upad konjunkture, 

stopnje ekonomske rasti, 

- politične spremembe; državni bilateralni in multilateralni sporazumi, integracije in 

dezintegracije, vojne in napetosti, sankcije, protekcionizem, zakonske spremembe, 

- makroekonomski ukrepi; cena virov financiranja, devizni tečaji, carinski ukrepi, porast 

davčnih in socialnih obremenitev podjetja, sporazumi med delodajalci in delojemalci, 

zapletenost in dolgotrajnost različnih postopkov, 

- naravne nesreče; primeri višje sile v podjetju in okolju, odškodninski zahtevki, 

- socialno patološki pojavi; ugrabitve, izsiljevanje, sabotaža, terorizem, spletkarstvo z 

izdelki. 

Bloomfield (1998, po Končina in Mirtič 1999a, 37) ugotavlja, da so do nedavnega krize v 

podjetju pripisovali le neustreznemu poslovodstvu podjetja. Po drastičnih spremembah – 

padcu berlinskega zidu v osemdesetih let prejšnjega stoletja so teoretiki managementa 

nekoliko spremenili mnenje in prišli do spoznanja, da so v posameznih obdobjih vplivi ali 

dejavniki zunanjega okolja prevladujoči.  
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Dubrovski (2000, 11) je mnenja, da zunanje okolje predstavlja zbir spremenljivk, ki jih ni 

mogoče nadzorovati in ki se jim podjetje s svojimi notranjimi procesi, strukturami, 

strategijami in marketinškim spletom, ki predstavlja splet nadzorljivih spremenljivk, mora 

ustrezno prilagoditi. Če podjetje na zunanje spremenljivke ne reagira in se jim ne prilagodi, 

potem lahko sklepamo, da obstajajo notranji vzroki za nastale krizne okoliščine v podjetju. 

Pümpin in Prange (1995, 201–203) med zunanjimi vzroki kriz omenjata dejavnost 

konkurence in nadaljnje spreminjanje okolja (dvig plač, povečanje cen na nabavnih trgih, 

poslovnih možnosti podjetja, predvsem prehod podjetja v njegovem razvoju iz ene razvojne 

faze v naslednjo razvojno fazo). 

Iz navedenega je razvidno, da je treba  pomemben del vzrokov povzročanja kriz pripisati 

dejavnikom okolja, za katere pa je tudi bolj ali manj odgovoren management podjetja, 

predvsem zaradi nezaznavanja ali ignoriranja simptomov – signalov ali informacij iz okolja 

ter nepravočasnega prilagajanja podjetja danim razmeram okolja. 

Težišče med zunanjimi in notranjimi vzroki povzročanja kriz 

Ob pregledu strokovne literature s področja kriznega managementa in še podrobnejšega 

poudarka na vzrokih povzročanja kriz v podjetjih smo ugotovili, da večina avtorjev poudarja, 

da je težišče povzročanja kriz v podjetjih na notranjih vzrokih; le manjši del odgovornosti za 

povzročanje kriz v podjetjih nosijo zunanji vzroki. Navedli bomo nekaj teh navedb. 

Tavčar (2007, 74) ugotavlja prvenstven pomen notranjih vzrokov za nastajanje kriz v 

podjetjih. Tudi Repovž (1992, 103) pravi, da analize študij stečajev v Nemčiji kažejo, da so na 

prvem mestu vzrokov nezadostni lastni viri in previsoki stroški delovne sile, nato sledijo 

napake v upravljanju in vodenju podjetij. Pravi tudi, da večina podjetij ne gre v stečaj, ker ne 

znajo rešiti svojih problemov, temveč zato, ker jih ne vidijo. Rezultati »Študije notranjih in 

zunanjih vzrokov za nastanek kriz po različnih avtorjih«, ki sta jo opravila Slatter in Lovett 

(1999, 49), prav tako postavljajo težišče na notranje vzroke povzročanja kriz v podjetjih, torej 

na management. 

Žlebnik (1999, 153) ugotavlja, da zunanji vzroki povzročajo le manjši del kriz v podjetju in 

jih razvršča med: 

- vplive lastnikov; 

- tržne partnerje (odjemalci in dobavitelji); 

- konkurente (obstoječe in potencialne); 

- strukturne spremembe; 

- neusklajen razvoj okolja in ostalih dejavnikov. 
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Čeprav različni avtorji poudarjajo, da je večji del vzrokov povzročanja kriz na strani notranjih 

dejavnikov povzročanje kriz v podjetjih, zunanjih vzrokov iz okolja ne smemo zanemarjati. 

Potrebno bi jih bilo analizirati z namenom, da se iz znanih situacij naučimo, saj je učenje iz 

tujih, že storjenih napak najcenejše. 

2.5 Krizni management 

Krizni management je specializirana veja managementa, ki deluje v specifičnih pogojih krize, 

zato se splošne zahteve, ki veljajo za običajen management, nanašajo tudi za krizni 

management. Zato je nujno povedati tudi nekaj na splošno o managementu. 

Navedeni avtorji v nadaljevanju navajajo za management še izraze, kot sta vodstvo ali 

poslovodstvo. Iz vsebinskega konteksta je razvidno, da jih uporabljajo kot sopomenke. Ker 

smo povzemali po avtorskih delih, smo jih namerno zapisovali tako, kot jih je zapisal avtor. 

Po navedbah Brezovšeka in Kukoviča (2014, 86) je sodobni management, kot ga poznamo 

danes, utemeljil Peter F. Drucker v svojem delu The practice of management, izdanem leta 

1954. Management je opredelil kot koordinacijo človeških, materialnih, tehnoloških in 

finančnih virov, ki je nujna za doseganje ciljev organizacije. Management je tisto posebno 

orodje oziroma funkcija, ki organizaciji omogoča razvijanje sposobnosti doseganja 

načrtovanih rezultatov (Drucker 2001b, 48).  

Drucker (2001b, 48) tudi navaja, da management predstavlja ustvarjalno reševanje 

problemov, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje 

razpoložljivih virov za doseganje ciljev, poslanstva in vizije organizacije. 

Z drugimi besedami Belak (2010, po Duh 2015, 38) navaja, da je management večpomenski 

pojem in z njim lahko označimo proces, funkcijo podjetja, njegovo institucijo, instrumentalni 

sistem, pa tudi poseben vidik upravljalno vodstvenega obvladovanja podjetja. 

Iz tega sledi, da različni avtorji opisujejo management kot pojem, ki ga lahko imenujemo kot 

način ustvarjalnega razmišljanja in dela, ki naj bi bil v funkciji izvrševanju ciljev podjetja. 

Seveda pa je treba  podjetje voditi v širokem smislu besede. To delo opravljajo managerji, o 

katerih različni priznani avtorji razmišljajo sledeče. 

Drucker (2005, 2–3) je mnenja, da je najprej treba znati voditi samega sebe. Ljudi je treba 

nastavljati tja, kjer bodo njihove prednosti prinesle dobre rezultate. Sposobnost vodenja 

samega sebe povezuje z razliko med uspešnimi in neuspešnimi podjetji. Njegova trditev je, da 

lahko vrhunski strokovnjak postanemo le, če se ukvarjamo s področjem, kjer imamo prednosti 

in te prednosti razvijamo. Drucker (2005, 2) pravi tudi, da je treba obvladovati sebe in dajati 
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dober vzgled. Če management daje napačen vzgled, sporoča napačne signale in pokvari 

celotno organizacijo.  

Tavčar (2000, 35) meni, da interesi udeležencev narekujejo delovanje managerjev v 

organizaciji. To delovanje naj bo po volji posameznim udeležencem ali skupinam 

udeležencev ali družbi v najbolj temeljnem pomenu – ali je prav (pošteno, primero, 

sprejemljivo, lepo), kar in kakor dela. 

Adizes idr. (1996, 38) menijo, da morajo biti za dobrega managerja izpolnjeni vsi naslednji 

pogoji; najprej moramo vedeti, ali poznamo samega sebe. Nato moramo vedeti, kako sami 

sebe lahko spoznamo. Moramo navezati stike z našim okoljem, moramo čutiti, kar slišimo, 

moramo biti dovzetni za nove zamisli. Moramo sprejemati ocene o nas, čeprav se ne ujemamo 

s tistim, kar želimo biti, ali s tem, kako želimo, da nas vidijo drugi. Moramo biti pripravljeni 

priznati svoje napake in sebe hkrati sprejeti. Ker se dober manager zaveda svojih sposobnosti 

in svojih omejitev in ker priznava drugim, kar delajo bolje od njega, prej uporablja besedo 

»mi« kot »jaz«, ker gre za skupno odločanje – s tem poudarja timski način dela v organizaciji.  

Iz navedenega je zaznati, da pomembni tuji in domači avtorji navajajo, da je management 

orodje za doseganje ciljev organizacije, obenem pa naj bi management v organizaciji, ki je 

sestavljena iz posameznikov, poleg znanja imel tudi pozitivne osebnostne lastnosti, kot so 

pravičnost, samokritičnost, povezovalno oziroma timsko delovanje, sposobnost prisluhniti 

idejam ... Iz tega lahko povlečemo vzporednico, da za krizni management prav tako veljajo 

zahteve, ki veljajo za preostali management, s tem da je za krizni management zahtevana tudi 

sposobnost ostrejšega in hitrejšega odločanja, ki je povezano z zgostitvijo dogajanj podjetja v 

krizi, kar pa smo pa že predhodno proučili. 

Specifično o kriznem managementu različni avtorji navajajo sledeče; krizni management kot 

pojem običajno povezujemo z vodenjem podjetja, ki je v krizi in kot nosilca te aktivnosti, ki 

se vsebinsko precej razlikuje od ostalih podzvrsti. Za management obstaja veliko definicij, 

tudi za ožji pojem kriznega managementa, te pa se med seboj ne izključujejo, temveč se med 

seboj povezujejo in dopolnjujejo (Rozman 2002, 82). 

Dubrovski (2011, 125–126) meni, da je krizni management posebni del strateškega 

managementa, značilen za podjetja v resnih težavah. Pri tem gre za vsebino delovanja, ki se 

kaže v načrtovanju, organiziranju, usmerjanju in nadzorovanju podjetij, katerega namen je 

zaustavitev negativnih gibanj z doseganjem preobrata in zagotovitev temeljev za nadaljnji 

razvoj. 

Tavčar (2002, 363) navaja, da je običajno treba po odpravljeni krizi in doseženem preobratu v 

podjetju postaviti novo, dolgoročno usmerjeno vodstvo. Opozarja na naslednje:  

- krizni management je predvsem začasna in ne trajna rešitev, 

- delo kriznega managementa je drago in na daljši rok neekonomično, 
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- člani kriznega managementa niso nujno tudi najboljši managerji za vodenje podjetja v 

normalnih razmerah, 

- kriznemu managementu mora čim prej slediti nov, normalni management, ki mu krizni 

management še pomaga, vendar se potem umakne, 

- krizni management ima predvsem kratkoročne cilje – lahko se zgodi, da dosega 

kratkoročno uspešnost na račun dolgoročne uspešnosti in varnosti poslovanja v podjetju. 

Od kriznega managementa se zahtevajo še nekatere druge osebnostne značilnosti in znanja, 

saj dela v težkih in ostrih pogojih dela. Niso vsi managerji enako uspešni v vseh fazah 

preobrata podjetja. Eni delajo odlično le v času krize in niso zainteresirani za postopno – 

inkrementalno spreminjanje podjetja. Krizni management običajno sledi kratkoročnim ciljem, 

ki gredo lahko na račun dolgoročne uspešnosti (Tavčar 2007, 79). 

Nekateri za krizni management poudarjajo aktivnosti, ki naj bi jih ta opravljal. Njihova 

analiza podjetja bi morala vsebovati predvsem analizo izkaza uspeha za preteklo obdobje 

podjetja, analizo bilance stanja zadnjega obdobja, primerjavo finančnih podatkov podjetja s 

sorodnimi podjetji, analizo prilivov in odlivov za daljše obdobje, da se ugotovi, kdaj je 

podjetje prišlo v krizo, analizo prodaje, analizo stopenj pokritij in donosnosti za posamezne 

proizvode, analizo kupcev in njihove donosnosti, analizo naročil, analizo pritožb in 

reklamacij, analizo proizvodnjih zmogljivosti ter učinkovitosti proizvodnje, analizo 

zaposlenih in analizo konkurenčnega položaja posameznih proizvodov (Končina in Mirtičeva 

1999a, 64–66). 

Končina in Mirtičeva (1999b, 104) pravita tudi, da je pomembna naloga kriznega 

managementa, da oblikuje takšno organizacijsko kulturo, ki bo podprla izvajanje poslovnega 

preobrata v podjetju v krizi. Sem sodi: 

- jasna predstavitev strategije izhoda iz krize, 

- izrazito pozitivna naravnanost sanacijskega programa, 

- pravilno uporabo metod nagrajevanja, 

- simbolni ukrepi, ki kažejo odločnost kriznega managementa za izvedbo vseh ukrepov za 

izhod iz krize, 

- lasten zgled delovanja v smeri zastavljenih ciljev. 

Za management smo že ugotovili, da svoje aktivnosti usmerja v uresničevanje cilja podjetja, a 

posebnost kriznega managementa je v tem, da svoje aktivnosti usmerja v bolj specifičen cilj, 

ki je preobrat krize in izhod podjetja iz krize. V teh dejanjih pa bo uspešen, če bo pridobil 

podporo in zaupanje vseh pomembnih udeležencev v podjetju, če želi podjetje rešiti pred 

propadom. 

Za podjetja, ki so v krizi, velja, da jih krizni management z vsemi napori poskuša rešiti iz 

krize. A najbolje je, da do kriz v podjetjih sploh ne pride in da se te preprečuje že pred 
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nastankom. O tem Tavčar (2007, 73) pravi, da naj bo urejanje kriz predvsem njihovo 

preprečevanje. Preprečevati pa je mogoče potencialne in latentne krize; teh dejavnosti 

management uspešnega podjetja sploh ne šteje za krize, temveč za vsakdanje delovanje. 

Slabše je obvladovanje, ki zadeva akutno krizo; takšno obvladovanje težko zmore dotedanji 

management podjetja, saj je že izgubil zaupanje udeležencev, ker ni preprečil potencialne ali 

vsaj latentne krize. 

Dubrovski (2011, 242) navaja, da je naloga managementa sistematično in načrtno pripravljati 

in izvajati preventivne aktivnosti, na osnovi katerih je mogoče krizo predvideti, omiliti ali jo 

celo preprečiti. To je možno v tako imenovanem tristopenjskem ukrepanju:  

- spremljanje dogajanja in sprememb v okolju, 

- prenašanje sedanjih in bodočih značilnosti okolja v podjetje in 

- izvajanje sprememb v delovanju podjetja na tej osnovi. 

Zaključne misli obeh avtorjev nakazujeta na nujnost aktivnosti v smeri preprečevanja kriz 

tako, da management uvaja sistemske in druge ukrepe, da do krize sploh ne pride. 

2.6 Vedenje pomembnejših udeležencev krize 

Ob krizi se vedenje pomembnih udeležencev krize spremeni, zanima pa nas, zakaj se 

spremeni. 

Dubrovski (2000, 13) navaja, da se s krizo v podjetju večinoma spremeni vedenje notranjih 

(zaposleni, management, sindikati) in zunanjih udeležencev (lastniki, upniki, dobavitelji, 

konkurenti, državne ustanove), ki izražajo različen odziv na takšno stanje podjetja. 

Ugotovili smo, da so spremenjeni odzivi posledica spremenjenega stanja podjetja, ki je 

zapadlo v krizo, saj so se protislovja v podjetju ob krizi povečala. Dubrovski (2004a, 48) za 

protislovja pravi, da ta obstajajo že v normalno delujočih podjetjih in so izražena v različnih 

interesih deležnikov podjetja, upnikov in nasploh okolja podjetja, ki so v normalnih razmerah 

uravnoteženi, zato podjetje uresničuje interese vseh udeležencev. Ta ravnovesja se ob akutni 

krizi podrejo in vsak od udeležencev hoče zavarovati svoje interese, kar pa križa interese 

ostalih udeležencev. Glede na svojo vlogo in položaj nimajo vsi udeleženci podjetja enakih 

interesov, niti enake moči ali vpliva. Ker hočejo posamezni udeleženci doseči različne koristi, 

je različno tudi njihovo interesno vedenje v podjetju in zunaj njega v zvezi z njim. To 

spoznanje je ključnega pomena pri projektih zdravljenja krize, ki ga krizni management v 

nobenem primeru ne sme prezreti ali podceniti. 

Pa si poglejmo vedenje pomembnejših udeležencev, ki so povezani s podjetjem v krizi. 

Pomembni udeleženci podjetja v krizi so predvsem management, zaposleni, organi 

upravljanja, lastniki, upniki ... 
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Tavčar (2002, 359) ocenjuje vedenje poslovodij med potekom krize v treh obdobij: v obdobju 

pred krizo, v obdobju krize in v obdobju po krizi. Predzgodovina krize je največkrat slabo 

poslovanje, ki ga poslovodje pred prvimi znaki krize zanikajo, valijo krivdo na druge, med 

njimi pa se širita zlovoljnost in strah. Ob izbruhu krize pride do poloma, poslovodstvo je 

nepripravljeno in ga zajame brezglav strah. Ob popolnem polomu se vodenje poruši – kolaps. 

Po zlomu sledi šok, temu sledi negotovost, poslovodstvo pa običajno ne zmore izvajati 

radikalnih sprememb, ki sledijo po krizi. Vmešajo se zunanji dejavniki, kot so banke, upniki 

in družbena skupnost (Tavčar 2002, 359). 

Končina in Mirtič (1999a, 12–14) poslovne težave in vedenje podjetnika ali direktorja 

razvrščata v več stopenj. Prvi težave prepozna podjetnik ali direktor tega podjetja. Gre za 

dejstvo, da so bile sprejete napačne poslovne odločitve, zato podjetnik potrebuje nekoga od 

zunaj, ki zna težave rešiti bolje kot jih zna sam. Gre za »klic na pomoč«. Ko podjetnik prizna 

težave (te niso nujno posredovane javnosti) ter poišče pomoč, gre za »pomoč od zunaj«. Iz 

navedenega sledi, da je v večini primerov ravno vodstvo tisto, ki zanemari ali največkrat 

zavestno spregleda simptome krize, zato je vodstvo najbolj odgovorno za nastalo situacijo. 

Dubrovski (2004a, 55–56) poudarja, da neustrezno ali nezaželeno vedenje zaposlenih lahko v 

celoti onemogoči sanacijska prizadevanja ali pa postavi pod vprašaj njihovo smiselnost. V 

zdravljenju krize bo temu občutljivemu področju moral krizni management nameniti primerno 

pozornost, čeprav se mnogi vodje projektov neopravičeno nadejajo, da se bo s tem področjem 

pač ukvarjal nekdo drug. 

Tavčar (2007, 76) navaja, da nadzorni svet s krizo ogroženega podjetja, ki naj bi ukrepal prvi, 

tega pogosto ne stori, čeprav ima do managementa najbolj neposredne pristojnosti in čeprav 

zlasti zunanji člani zmorejo zavzeti objektivnejši pogled na dogajanje. 

Upniki, zlasti dobavitelji in izvajalci storitev, nekaj časa poskušajo mirno izterjevati, da ne bi 

pokvarili poslovnih odnosov, potem pa se mnogokrat povežejo in skupaj z banko terjajo 

odločnejše ukrepanje (Tavčar 2007, 76). 

Poznavanje vedenja udeležencev krize je pomembno za krizni management, saj se ta lahko, če 

vnaprej pozna reakcije udeležencev krize, na te reakcije pripravi in naredi strategijo obrambe, 

da jih vedenja udeležencev ne presenetijo nepripravljene. 

2.7 Analiza vzrokov nastajanja kriz 

Avtorji s področja kriznega managementa poudarjajo predvsem sistemske analize kriznih 

situacij. Najprej si poglejmo poglede različnih avtorjev na pomembnost in pričakovane 

rezultate analize vzrokov nastajanja kriz ali krize. 
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Dubrovski (2011, 79) je mnenja, da je analiza pravilnih vzrokov za nastanek določenega 

stanja izjemno pomembna, saj se z njo identificirajo tista področja, katerih učinek je treba 

omejiti ali odpraviti. Ukvarjanje z napačnimi vzroki pomeni dodatno nekoristno izgubo časa, 

denarja in naporov, kar pa krizni položaj še zaostri. Tudi Slatter (1984, 24) v prispodobi pravi, 

da se zdravniku, ki zdravi samo znake bolezni, rado zgodi, da mu pacient umre. 

Iz preteklih dogodkov se lahko naučimo zaznati podobnosti iz dogodkov v preteklosti z 

dogodki v sedanjosti. Pomembno je analizirati vzroke za krizo, saj tako lahko pridobimo 

informacije o tem, s čim so bile krize povzročene tako v notranjem kot zunanjem okolju 

organizacij. 

Za nastalo krizno situacijo v podjetju, ki so jo sprožili in poglobili vzroki povzročanja kriz, je 

izjemno pomembno, da se pri reševanju krize osredotočimo na analizo in odpravo njenih 

vzrokov. Kriza, ki je povzročena v podjetju, je običajno posledica večjega števila sprememb 

na različnih področjih, zato se ne smemo zadovoljiti le s posameznim vzrokom. 

Sistemsko zbrane podatke je treba analizirati in na podlagi teh analiz določiti kazalnike 

kriznih razmer. Tako za analizo uporabimo podatke iz preteklih kriznih stanj v podjetjih in na 

podlagi rezultatov pridobimo kazalnike kriznih razmer. Na tak način se učimo iz tujih napak. 

Takšno učenje je tudi cenejše, kot da bi se učili iz lastnih napak. 

Po Končini in Mirtičevi (1999, 175–179) so kazalniki kriznih razmer »sistematično zbrani 

znanilci krize«, kjer gre za vzročno-posledično povezavo med kazalcem in pojavom. Kazalce 

opozorilnih sistemov opredelimo:  

- na podlagi področja opazovanja; ločeno opazujemo zunanje kazalce okolja (ti so lahko: 

gibanja v gospodarstvu, spremembe v tehnologiji, politična tveganja, položaj določene 

panoge …) in notranje okolje podjetja (ti so lahko: denarni tok, gibanje cen, pogoji 

dobaviteljev), 

- na podlagi pristopa k merjenju kvalitativnih in kvantitativnih indikatorjev; 

- na podlagi izbire časovnega horizonta; strateške opozorilne sisteme je treba ločiti od 

operativnih in kratkoročno naravnanih. 

Kazalniki kriznih razmer so informacije, ki opozorijo na potencialno nevarnost. Na podlagi 

teh informacij ali opozoril se lahko nevarnosti izogne, se jo izloči ali pa vsaj zmanjša škodno 

delovanje. Opozorila na nevarnost ali zgodnje informacije se nanašajo na prepoznavanje 

pomembnih pojavov v notranjem in zunanjem okolju. 

Kazalnike je treba primerjati z zastavljenimi operativnimi in strateškimi načrti. Če so odmiki 

bistveno večji od postavljenih meja na podlagi operativnih načrtov in strategij, je potrebno 

takojšnje ukrepanje. 
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Smisel teh kazalnikov kriznih razmer je v tem, da management pravočasno odgovarja na 

notranje in zunanje dejavnike povzročanja kriz in podjetje primerno pripravi, tako da do krize 

ne pride ali se krizo v podjetju močno ublaži. 

2.8 Razreševanje kriz 

Po nastanku krize v podjetju vedno pride tudi do njene razrešitve, pa naj bo ta pozitivna ali 

negativna. Pri obvladljivi krizi ima podjetje vsaj minimalne možnosti za preživetje. V 

podjetju je treba negativne trende obrniti v pozitivne in podjetje popeljati v nov razvojni cikel. 

V takem primeru govorimo o postopku zdravljenja krize. V nadaljevanju bomo navedli 

poglede nekaterih avtorjev o razreševanju krize. 

Adizes (2011, 156) pravi, da ko pride do akutne krize, nastaneta paranoja in paraliza. Veliko 

lažje je ljudi obtoževati za povzročene probleme kot pa jih poskušati rešiti. V ozračju 

neobrzdanega zahrbtnega delovanja vsi pozabijo na stranke. Ko so stranke zanemarjene in 

odrinjene, ni potrebnega veliko časa, da svoj denar odnesejo pozornejšim konkurentom. Tržni 

delež se zmanjšuje, prihodki začnejo usihati, denarni tok postane negativen, dobiček pa 

izgine. Po njegovih izkušnjah noben posameznik, ne glede na to, kako karizmatičen je, ne 

more oživiti družbe na robu smrti. Vloga takega posameznika je, da mobilizira, obvlada in 

usmeri prizadevanja številnih ljudi, ki so pripravljeni za ponovno sejanje semen podjetništva 

in obnovitev ustvarjalne energije. Družba na robu mora preobraziti svoj poslovni odnos. 

Adizes tako posredno poudarja pomen psihološkega prijema managementa za razrešitev krize, 

saj morajo udeleženci verjeti v uspeh – biti prepričani v pozitivni izhod, saj brez takega 

prepričanja ni skupnega delovanja v smeri razrešitve krize. 

Dubrovski (2000, 37) pravi, da prijemi kriznega managementa niso enaki v storitvenem 

podjetju kot v tistem, ki se ukvarja z industrijsko dejavnostjo. Iz tega sledi, da v svetu ni 

uveljavljenega univerzalnega modela delovanja v krizi, zato se pristopi kriznih managerjev 

razlikujejo. Kljub razlikam je iz dosedanje prakse mogoče izluščiti nekaj klasičnih prijemov, 

ki jih izpelje uspešen krizni manager: 

- Ukrepi na področju managementa; manager, ki je v podjetju povzročil krizo, ni sposoben 

podjetja popeljati iz krize, saj razmere presegajo njegove zmožnosti – dosedanje vodstvo 

je neuspešno in je izgubilo zaupanje. Zato so nujno potrebne spremembe v najvišjem 

vodstvu podjetja z novim voditeljem, ki deluje po načelih kriznega managementa. Ta 

mora biti odločna, stroga in hitra osebnost, ki po navadi takšno funkcijo opravlja le za 

kratek čas trajanja krize in spreobrnitve negativnih gibanj (Dubrovski 2000, 37). 

- Ukrepi na področju prihodkov; pristop k povečanju prihodkov je usmerjen predvsem k 

povečanju prodaje, saj so učinki lahko vidni že v kratkem roku. Kljub temu pa morata biti 

načrt in selekcija prodajnih programov skrbno načrtovana, saj pomenita ključ za obstoj 

vsakega podjetja. Povečanje prodaje mora temeljiti na izbranem asortimentu izdelkov 
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in/ali storitev, ki pokriva vse stroške oziroma mejne stroške poslovanja. Povečanje 

prodaje nedonosnih izdelkov ima lahko le kratkotrajni likvidnostni učinek, vendar 

dolgotrajen negativen učinek na uspešnost podjetja (Dubrovski 2000, 40). 

- Ukrepi na področju financ; Repovž (1992, 113) navaja, da je za področje financ 

pomembno obvladovanje plačilne sposobnosti ob predhodnem prečiščenju in urejanju 

bilanc stanja, zagotovitev potrebne velikosti in strukture lastnega kapitala, zagotovitev 

potrebne velikosti in strukture tujega kapitala, zmanjšanje odhodkov financiranja, 

urejanje poslovanja z bankami in drugimi večjimi upniki.  

- Ukrepi na področju odhodkov; ti ukrepi so usmerjeni predvsem v zmanjšanje stroškov 

poslovanja. Pri teh korakih je treba analizirati in preudarno razmišljati. Proučiti je treba 

strukturo stroškov, ki se jih opredeli po velikosti in oceni možnost znižanja. Preveliko 

znižanje stroškov ni primerno, saj lahko poslovne naloge občutijo tak šok, da proizvodnih 

funkcij ni več moč izvesti. Ko so ob močnem zmanjšanju stroškov poslovanja mogoči 

prihodki še vedno manjši od minimaliziranih stroškov poslovanja, podjetje nima realne 

možnosti za preživetje (Dubrovski 2011, 170). 

Iz teh teoretičnih navedb je razvidno, da lahko management izvaja različne prijeme pri 

zdravljenju krize, ker so tudi okoliščine bolj ali manj različne ali neprimerljive. Enotnega 

recepta za ukrepe ob krizi preprosto ni. 

Slatter in Lovett (1999, 75–90) menita, da je preobrat oziroma sanacija podjetja uspešna, če so 

uspešno izvedeni ukrepi na vseh naštetih področjih. Neuspeh izvajanja enega od naštetih 

ukrepov pomeni ogrožanje celotnega procesa zdravljenja krize. Podata sedem zaporednih faz, 

ki so: 

- stabilizacija krize; prevzem nadzora, prevzem vodenja in nadzora nad financami, prva 

faza zmanjševanja stroškov, zmanjševanje sredstev, 

- vodenje in upravljanje; zamenjava prejšnjega menedžmenta; 

- pridobivanje podpore udeležencev podjetja; komuniciranje; 

- opredelitev strateških ciljev podjetja; ponovna opredelitev osrednjih programov, 

dezinvestiranje, zmanjševanje obsega podjetja, nove investicije …, 

- spremembe v organizacijski strukturi; strukturne spremembe, novi pogoji dela in 

zaposlovanja, izboljšano komuniciranje, 

- kritične izboljšave procesov; izboljšave v trženju, zmanjševanje stroškov, dvig ravni 

kakovosti, izboljšave v informacijskem sistemu in kontroli in 

- finančno prestrukturiranje – odpis in/ali odlog plačil, zmanjševanje sredstev. 

Čater idr. (2011, 122) navajajo ukrepe, ki jih mora vključevati vsaka strategija zasuka, in sicer 

jih deli na sklop kratkoročnih ukrepov, ki omogočajo stabilizacijo kriznega stanja v podjetju, 

in sklop dolgoročnih ukrepov, ki jih mora podjetje uresničevati še vrsto let. V sklop 

kratkoročnih ukrepov sodijo: 

- zamenjava najvišjega poslovodstva, 
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- centraliziranje razpolaganja s finančnimi sredstvi podjetja, 

- spremembe v organizaciji podjetja, 

- ukrepi znižanja stroškov,  

- znižanje števila zaposlenih, 

- prestrukturiranje dolgov podjetja in 

- zaustavitev oziroma zamrznitev obstoječih investicij. 

Sklop dolgoročnih ukrepov pa spada v nadaljevanju med ukrepe za izhod iz krize. 

Prava izbira in uporaba kombinacije ukrepov ter prava mera različnih ukrepov v različnih 

situacijah s poudarkom na najbolj izpostavljenih področjih je za krizni management težavna 

naloga, saj je od nje odvisen uspeh ali neuspeh. 

Kriza prinaša podjetju težave na več področjih, ki smo jih že obdelali. Vendar je lahko kriza 

tudi priložnost za preobrat na bolje.  

Navedli bomo nekaj mnenj različnih avtorjev o pomenu preobrata za podjetje in dobrih 

priložnostih, ki se ponujajo ob preobratu podjetja v krizi. 

Tavčar (2007, 72) je mnenja, da je kriza polom in povzroči podjetju ogromno škodo, ima pa 

tudi dobre plati, ker zgosti dogajanje v krajše obdobje. V krizi se kalijo novi, največkrat mladi 

managerji, za katere je kriza velika priložnost, da lahko spremenijo zastareli red v podjetju. 

Ob krizi se nasploh urejajo mnoge zanemarjene zadeve, saj je soočanje s problemi neizbežno, 

odlagati jih ni mogoče. Kriza očisti poslovodstvo, kriza pomete z nesposobnimi in 

nepoštenimi managerji. Kriza pogosto sproži spreminjanje strategij ter izboljša opozorilni 

sistem – poveča budnost, prožnost in s tem konkurenčnost podjetja, ki preživi krizo. 

Simon (2009, 42) pravi, da ima kriza različne posledice tudi na vedenje kupcev in 

konkurentov. Na splošno je poslovanje oteženo, vendar imajo tisti, ki dovolj zgodaj spoznajo 

spreminjajoče se zahteve potrošnikov in se nanje odzovejo, od krize dejansko koristi. 

Tudi Dubrovski (2011, 34) je mnenja, da ima kriza na drugi strani določene prednosti, 

predvsem pa odpira nove priložnosti, do katerih v drugačni situaciji ne bi prišlo. Zato kriza ni 

vedno tragična usoda podjetja, temveč je hkrati največja priložnost za prenovo. Krize ni moč 

doseči s simulacijo, zato je priložnost za pridobivanje novih znanj, ki jih drugače ne bi mogli 

osvojiti. V takih primerih se rutinska opravila (rutina je ravnanje, izvirajoče iz navade) 

umikajo intuitivnim, inventivnim, enkratnim in posebnim odločitvam, za katere so potrebna 

nova ali dodatna znanja in veščine. 

Navedenim avtorjem je skupno, da kriza ne prinaša samo slabih stvari. Skupni imenovalec je, 

da je kriza v podjetju kljub žrtvam lahko tudi tudi priložnost za podjetje, da se iz krize izvije 

in postane močnejše, saj opusti prakse, ki so ga pripeljale do krize. 
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2.9 Strategije izhoda iz krize 

Pri nastopu krize za podjetje ostaneta dve osnovni možnosti. Prva je slaba – stečaj, ki pomeni, 

da se je kriza v podjetju končala slabo, druga je ozdravitev ali izhod iz krize. V nadaljevanju 

bomo težišče razprave namenili izhodu iz krize, ki pa je teoretično možno na več načinov. 

Dubrovski v svojih različnih avtorskih delih našteva šest možnih načinov izhoda iz krize, ki 

so: 

- Stečaj; običajno podjetje zaradi neuspešnega poslovanja zaide v finančne težave, ki se 

kažejo kot pomanjkanje finančnih sredstev. Podjetje se posledično vse bolj zadolžuje in 

preide v fazo prezadolženosti ter s tem nezmožnosti najemanja novih kreditov, kar 

privede do nelikvidnosti. V takšnem stanju management običajno predlaga podjetje v 

stečajni postopek. Vzroki za uvedbo stečajnega postopka podjetja so enaki vzrokom, ki 

so pripeljali podjetje v krizo. Povodi za stečaj podjetja so insolventnost, prezadolženost in 

kapitalska neustreznost, meni Dubrovski (2000, 69). 

- Prisilna poravnava; pri tem postopku imajo največjo vlogo upniki, ki se z managementom 

dogovorijo za drugačne roke plačil in za drugačno višino poplačil dolgov podjetja. Pri nas 

je prisilna poravnava urejena z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-UPB8, Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB, 

10/15 – popravek, 27/16 in 31/16 – odločba US). Dubrovski (2000, 68–69) pravi, da se je 

v praksi pokazalo, da podjetje po uspešno izpeljani prisilni poravnavi kljub vsemu težko 

izide iz krize, če ni zagotovilo tudi pozitivnega tekočega poslovanja in srednjeročnih 

ukrepov pospešenega razvoja.  

- Strateško povezovanje in kapitalske združitve; strateške povezave pomenijo združevanje 

in skupno porabo sredstev z namenom vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti. 

Dubrovski (2004b, 120) meni, da so strateške poslovne povezave potemtakem 

medorganizacijske povezave za krepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih 

prednosti, za dosego individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in 

dopolnjevanjem sredstev omogoča povečano učinkovitost delovanja, tržno moč in delitev 

tveganja z namenom doseči skupni učinek, ki je večji od posameznih učinkov 

udeležencev zveze. Strateška povezava vsebuje skupen razvoj in dolgoročnost 

sodelovanja posameznih partnerjev. Povezave med podjetji so lahko strateško poslovne 

ali strateško kapitalske. Takšne strateške povezave so nujne, ko podjetje samo s svojimi 

razpoložljivimi sredstvi ne zmore več dosegati zadovoljive uspešnosti.  

- Reinženiring; pomeni prenavljanje poslovnih procesov in je primeren, kadar postopne 

spremembe niso več zadostne za prilagoditve podjetja na spremembe. Preoblikovanje v 

postopku reinženiringa je radikalno. Bistvene sestavine reinženiringa so poleg radikalnih 

sprememb še osredotočenost na poslovne procese, dramatične izboljšave in 

multidisciplinarni pristop (Dubrovski 2000, 142). 

- Prestrukturiranje; imenujemo metodo revolucionarnega spreminjanja, ki pomeni prehod 

iz obstoječe strukture na novo, ki omogoča večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja 
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podjetja, s čimer so zagotovljene boljše možnosti preživetja in razvoja podjetja 

(Dubrovski 2011, 274). Prestrukturiranje predstavlja način doseganja temeljnih strategij 

podjetja oziroma prenove podjetja, začne se z analizo in razumevanjem obstoječih 

struktur, ugotavljanjem njihovih kritičnih točk in pripravo za njihovo izboljšanje ter se 

nadaljuje z zamenjavo ali preoblikovanjem obstoječih struktur z novimi (Dubrovski 2011, 

278). 

- Spreminjanje kulture podjetja; pojem »učečega se podjetja« označuje podjetje, katerega 

kultura temelji na neprestanem pridobivanju znanja, ki je podlaga tudi spreminjanju 

vedenja članov podjetja in to ne vključuje samo spoznavno fazo, ampak tudi vedenjsko 

spremembo članov podjetja. Takšno podjetje je usposobljeno za ustvarjanje, pridobivanje 

in prenašanje znanja ter spreminjanje njegovega vedenja in se od ostalih klasičnega 

podjetja razlikujejo po sistematičnem reševanju problemov, sistematičnem iskanju, 

pridobivanju in preizkušanju novih znanj v praksi, učenju iz lastnih preteklih uspehov in 

napak, učenju iz tujih izkušenj ter učinkovitem prenosu znanja znotraj podjetja. To je 

ideal s ciljem, kateremu naj bi se čim bolj približali. Učeče se podjetje dosegamo s 

spreminjanjem kulture v podjetju. Kultura je v tem primeru »način, kako se stvari v 

podjetju dosegajo« (Dubrovski 2011, 387–389). Spreminjanje kulture pa ni mogoče 

izvesti takrat, ko so ogroženi eksistenčni cilji podjetja, saj gre takrat za preveč stresne in 

tvegane situacije (Dubrovski 2011, 393). 

Dolgoročni ukrepi, potrebni za izhod iz krize, so po mnenju Čaterja idr. (2011, 122) tisti, ki so 

navadno sestavina strategije zasuka; sestavljajo pa: 

- večje spremembe v trženju podjetja, 

- vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov z novimi partnerji, 

- zmanjšanje obsega angažiranih sredstev z odprodajo večjih sredstev ali celih enot 

podjetja, 

- spremembe v matriki proizvodi – trgi podjetja, 

- dokapitalizacija podjetja in 

- zagotavljanje ponovne rasti s priključitvami podjetij. 

Čater idr. (2011, 113) še dodaja, da mora uresničitev strategije zasuka ali preobrata v podjetju 

pomeniti takšno ozdravitev podjetja, da bo to podjetje v primerjavi s tekmeci spet imelo 

določeno prednost, ki bo po naravi trajnejša ali ohranljiva in na daljši rok, saj bo le tako 

podjetje sposobno tekmovati na trgu in dosegati poslovno uspešnost. 

Avtorjem, ki obravnavajo s krizo prizadeta podjetja, je skupna trditev, da je za uspešno 

sanacijo treba  spremeniti vse tisto, kar je podjetje pripeljalo v krizo. Običajno je krizni 

management tisti, ki mu uspe preobrat in sanacija podjetja. 

Vse se enkrat konča, kar pa velja tudi za krizo v podjetju. Konec krize pomeni, da se podjetje 

vrača k normalnemu delovanju. V primeru, da je podjetje preživelo krizo ali jo je vsaj delno 
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preživel vitalnejši del podjetja, za krizni management delo še ni končano. Tedaj je čas za 

analizo pretekle krize, za oceno škode, ki jo je kriza povzročila, predvsem pa se je treba iz 

preteklih dogodkov in spoznanj veliko naučiti. Učenje iz kriznega delovanja managementa se 

zaključi s krizno evalvacijo prizadevanj managementa, kar so koristni podatki za deležnike 

podjetja. 

Coombs (1999, 136) je mnenja, da je kriza enkratna možnost za učenje, ki se zaključi z 

evalvacijo krize z vseh zornih kotov z vprašanji, kako se je podjetje spopadlo s krizo in 

kakšno škodo je povzročila kriza podjetju – evalvacija udarca krize. Obe evalvaciji sta med 

seboj povezani, ocena škode pa predstavlja indikator uspeha ali neuspeha kriznega 

managementa. 

Po končani evalvaciji krize se mora podjetje začeti soočati z običajnimi izzivi. Običajni cilj 

podjetja je dolgoročno preživetje ali preživetje na daljši rok. Za takšno preživetje pa avtorji 

navajajo sledeča razmišljanja. 

Drucker (2001a, 76) pravi, da je v 21. stoletju eden izmed glavnih izzivov managementa v 

tem, da se organizacija spremeni v usmerjevalce sprememb; to je njegovo prvo vodilo. Govori 

o tem, da je treba ustaviti obvladovanje sredstev za stvari, ki ne prinašajo uspeha in 

rezultatov. Pravi, da ni smiselno pripravljati prihodnosti, če ne opravimo s preteklostjo. 

Predlaga, naj se z oblikovanjem prihodnosti ukvarjajo najsposobnejši kadri. 

Ivanko (2014, 476) govori o učinkovitih in uspešnih podjetjih in pravi, da so to tista podjetja, 

ki se znajo hitro odzivati na vplive okolja z organiziranjem svojih notranjih dejavnikov. 

Uspešne in učinkovite organizacije posvečajo največ pozornosti mehkim spremenljivkam, kot 

so kadri, njihova znanja in sposobnosti, načinu delovanja … 

Naštete navedbe avtorjev poudarjajo, da naj se podjetje, ki je preživelo krizo, usmeri v 

trajnostni razvoj, tako da se bo znalo hitro odzivati na vse spremembe od znotraj in zunaj 

podjetja.  

Za obstoj podjetja v prihodnosti je pomembno, da management razume svetovne trende 

razvoja poslovnega okolja, ki je danes globalizirano. Zanj so značilni nepredvidljivi poslovni 

dogodki in hitrejše spremembe, kar pa preizkuša sposobnost prilagajanja podjetja tem 

spremembam. To dejstvo zahteva od podjetja, da vedenje, ki je bilo usmerjeno v minule 

izkušnje, spremeni v inovativno podjetniško vedenje, ki mora biti usmerjeno v novosti, 

nenehno prilagajanje in v večja tveganja (Ivanko 2012, 116). 

Razumevanje poslovnega okolja, ki ga lahko razumemo kot zunanji vpliv okolja, na katerega 

se podjetja morajo prilagajati, je pomembno ravno zato, da s prilagajanjem ne povzročamo 

kriz v podjetij. Neprilagajanje ali neustrezno prilagajanje poslovnemu okolju zagotovo vodi v 

krizne situacije. Semolič in Kajzer (2001, po Ivanko 2012, 113) navajata, da se bo v novi 
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ekonomiji nadaljeval trend svetovne delitve dela na dva pola, in sicer bo prvi pol globalni z 

najvišjo kakovostjo, v drugem polu pa bodo proizvodi, storitve in procesi namenjeni lokalnim 

in regionalnim trgom. Na takšno strateško usmerjenost se mora pripraviti tudi management. 

Do sedaj smo prešli skozi teoretično vsebino kriznega managementa in poskušali s 

teoretičnega vidika predstaviti problematiko in pogled različnih avtorjev s tega področja. Ta 

bodo v nadaljevanju podlaga za nadgradnjo ugotovitev z raziskavo možnih zunanjih 

dejavnikov povzročanja kriz v proučevani skupini podjetij. Obravnavana vsebina zunanjih 

dejavnikov povzročanja kriz v podjetjih je obširna, zato se bomo v nadaljevanju naloge 

omejili le na manjši segment »zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v podjetjih« in v to 

teoretično vsebino poskušali vključiti problematiko iz domačega podjetniškega okolja. 
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3 IZBIRA RAZISKOVANIH ZUNANJIH DEJAVNIKOV POVZROČANJA KRIZ 

Pri določitvi pomembnejših zunanjih dejavnikov se bomo opirali na temeljno tezo, 

zastavljeno v tej raziskovalni nalogi, ki je: »Proučevani zunanji dejavniki pripomorejo k 

povzročanju kriznega stanja v podjetjih, a je za nastanek krize v podjetjih zaradi zanemarjanja 

ali strokovnega nepoznavanja teh dejavnikov iz okolja odločilno odgovoren management in 

ostali deležniki v podjetju.« 

Na podlagi teoretičnih dognanj različnih avtorjev in zapisane temeljne teze bomo v 

nadaljevanju skušali potrditi ali zavreči trditev, da zunanji dejavniki povzročanja kriz v 

podjetjih pripomorejo k povzročanju kriznih stanj v podjetjih. 

Pomen predpostavk za določitev dejavnikov povzročanja kriz 

S predpostavkami je mišljeno, da predpostavimo na podlagi dosedanjih teoretičnih dognanj, 

da ima nek zunanji dejavnik vpliv na krizna stanja v podjetjih. Nabor zunanjih dejavnikov 

povzročanja kriz je lahko zelo širok. V našem primeru je treba upoštevati tudi domače okolje, 

ki je delno specifično za poslovanje naših podjetij. 

Pri naboru zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v podjetjih moramo upoštevati tudi, od kje 

in kakšne podatke bomo pridobili za raziskavo. Ob upoštevanju teh značilnosti bomo lažje 

izbrali in določili zunanje dejavnike povzročanja kriz v podjetjih za namen nadaljnje 

raziskave. Šele nato lahko izberemo domneve, s katerimi bomo operirali v nadaljevanju 

naloge. Z določitvijo domnev lahko začrtamo nadaljnjo pot raziskovanja. 

Teoretično smo že obdelali nabor možnih dejavnikov povzročanja kriz, sedaj je treba 

napraviti naš nabor zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v podjetjih, ki izhajajo iz temeljne 

teze in jih je možno skozi raziskovalno nalogo obdelati s kvantitativnimi metodami 

raziskovanja. Takšni zunanji dejavniki, ki povzročajo krize v podjetjih, bi lahko bili: 

- finančne krize, ki posledično vplivajo na poslovanje podjetij, 

- državna lastnina v podjetjih, ki je pregovorno manj učinkovita pri gospodarjenju podjetij 

kot zasebna lastnina in  

- investicije ali potrošnja države v razna področja, ki posledično zaradi večjega 

povpraševanja na trgu ugodno vplivajo na poslovanje podjetij. 

Hipoteze – domneve 

Najprej si poglejmo nekaj teoretičnih izhodišč o hipotezah ali domnevah.  

Odločili smo se, da raziskavo izvedemo s kvantitativnimi metodami raziskovanja. Za tak 

način raziskovanja potrebujemo vzorec. 
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Osrednje mesto v vzorčnem pristopu ima domneva, ki odraža raziskovalno vprašanje. Ko smo 

oblikovali vzorec in želimo odgovoriti na naše raziskovalno vprašanje, najprej opredelimo 

izhodiščno domnevo, ki jo imenujemo ničelna domneva (običajna oznaka je H). Ničelna 

domneva predstavlja takšno stanje, v katerem ni nobenih razlik ali povezav med 

spremenljivkami, ki jih preučujemo (Bastič 2006, 14). 

Načrtovanje raziskave in postavitev domnev je pomemben del raziskovanja. Tratnik (2002, 

30) opozarja, da je oblikovanje teorije raziskave, znotraj tega pa hipotez – domnev ali 

raziskovalnih vprašanj, bistveno za potek projekta. Če ne postavimo prave domneve ali 

pravilnega vprašanja, se lahko zgodi, da bo zbiranje podatkov ubralo drugo smer, kot je bil 

namen raziskave. 

Teoretično se vsako raziskovanje prične z vprašanjem. Pri kvantitativnem raziskovanju iz 

raziskovalnega vprašanja oblikujemo domnevo. Domneva je teoretična predpostavka ali 

trditev, iz katere so jasno razvidni odnosi med dejavniki, poimenovani variable ali 

spremenljivke (Tratnik 2002, 30). 

Po opredelitvi vzorca določimo raziskovalne hipoteze ali domneve. Prvo se opredeli ničelno 

domnevo. Vsem ničelnim domnevam je skupno, da vsebujejo trditev, da sta dve ali več stvari 

enaki ali pa da nista povezani med seboj. Ničelna domneva je nasprotna raziskovalni 

domnevi, ki jo običajno označimo s H. Če je raziskovalnih domnev več, jih označimo s H1, 

H2, H3 … Vsem raziskovalnim domnevam je skupna trditev o neenakosti oziroma odvisnosti 

ene ali več stvari (Bastič 2006, 14). Za vsako zapisano ničelno domnevo lahko zapišemo več 

možnih raziskovalnih domnev. 

Iz navedenega sledi, da smo v občutljivi fazi načrtovanja raziskave in zastavljanja domnev, ta 

faza pa je ključna za nadaljnji potek raziskave. 

V našem postopku določanja domnev bomo prvo iz že zapisane temeljne teze izvedli ničelne 

domneve za namen raziskovalnih domnev v nadaljevanju raziskave. Te ničelne domneve so: 

- H01: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji ne poveča. 

- H02: Podjetja v lasti ali delni lasti države so enako dovzetna za krizna stanja kot ostala. 

- H03: Zmanjšanje investicij države ne vpliva na poslovanje podjetij. 

Zastavimo si še raziskovalne domneve, ki so v nasprotju z ničelnimi domnevami: 

- H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji poveča. 

- H2: Podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna stanja. 

- H3: Ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje zapadejo v krizo. 

O posredni (indirektni) raziskovalni domnevi (ali dvostranski – two-tailed) govorimo takrat, 

kadar ne podamo nobenega odnosa, ampak le predpostavimo, da se dve zadevi razlikujeta. O 

neposredni (direktni) raziskovalni domnevi (ali enostranski – one-tailed) pa govorimo takrat, 
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kadar razmerje natančneje opredelimo z odnosom »manjše kot« ali »večje kot« (Bastič 2006, 

14) oziroma predpostavimo, v katero smer bo kazala razlika oziroma povezava.  

Vse raziskovalne domneve smo opredelili kot direktne raziskovalne domneve ali enostranske 

– one-tailed domneve. 

Dobljene rezultate iz empiričnega testa uporabimo za potrjevanje ali zavračanje domnev, kar 

pomeni, da v nalogi v primeru H2 potrdimo ali zavrnemo obstoj korelacijskih povezav med 

uspešnostjo proučevanih podjetij in vplivom izbranih zunanjih dejavnikov povzročanja kriz v 

podjetjih. V primeru H1 in H3 pa ugotavljamo, ali obstajajo statistični dokazi, ali je 

povprečna razlika med opazovanimi pari značilno različna. Na podlagi rezultatov testne 

statistike zavrnemo ali ne zavrnemo ničelne domneve. 

Zunanji dejavniki povzročanja kriz v podjetjih se zrcalijo skozi vsebino zastavljenih domnev. 

Te bodo vodilo v nadaljevanju raziskave. 



 

41 

4 TEORETIČNA IZHODIŠČA, POVEZANA Z DOMNEVAMI – HIPOTEZAMI 

Raziskovalne domneve ali hipoteze v svoji vsebini nakazujejo vsaka svojo strokovno 

področje, ki ga je treba osvetliti s teoretične plati, zato bomo v nadaljevanju vsaki 

raziskovalni domnevi dodali sicer skromna, a potrebna strokovno-teoretična izhodišča. 

4.1 Finančne krize in podjetja – H1 

Za raziskovalno domnevo »H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s 

kriznimi stanji poveča« si je treba ogledati najnujnejša teoretična izhodišča s področja 

finančnih kriz in njihovega vpliva na poslovanje podjetij. 

Postavlja se logično vprašanje, kaj je bilo narobe s finančnimi trgi, da se je sprožila finančna 

kriza v letu 2008. Organizacija Združenih narodov je mnenja, da je globalno ekonomsko krizo 

povzročilo več dejavnikov, najpomembnejši pa so (UNCTAD 2009, 1): 

- ekspanzivna monetarna politika Združenih držav Amerike, ki je dala na finančne trge 

veliko količino cenenih denarnih sredstev v obliki kreditov, 

- pohlep, ki je iz ekonomskih sistemov skušal iztisniti dvomestne odstotne donose in 

- kratkovidnost vlagateljev, ki so verjeli 25 % donosom in niso upoštevali tveganja rizičnih 

naložb in možnosti sistemskega kolapsa. 

Takšna ravnanja so bila v zgodovini že videna in so se vedno končala v gospodarski krizi. 

Problem je še večji, ker so nosilci gospodarskih politik menili, da gospodarski sistem sam 

skrbi zase in se samodejno uravnava. Nekatere ekonomske teorije so v zadnjih desetletjih 

govorile o tem, da finančni trgi lahko samodejno rešujejo najbolj zapletene in dolgotrajne 

gospodarske težave, in sicer s preoblikovanjem današnjih prihrankov v jutrišnje naložbe. 

Izkazalo se je, da to ne drži povsem, saj se zaradi človekove narave »po vedno večjih 

nerazumnih donosih« vlaga v tvegane naložbe (UNCTAD 2009, 1). 

Nekateri tuji in domači avtorji so mnenja, da se je nastanek krize sicer pričel z razpadom 

nepremičninskega trga v ZDA, vendar je treba  vzroke za krizo iskati širše; nepremičninski trg 

je bil povod za nastanek krize. Tako Merrouche in Nier (2010, 29) navajata, da je za nastalo 

krizo krivo tudi vse večje globalno neravnovesje kapitalskih tokov, preohlapna monetarna 

politika, neustrezna supervizija in regulacija; vse to je delovalo v medsebojni interakciji in še 

povečalo finančna neravnovesja, kar pa je pripeljalo do razsežnosti krize, kot smo ji bili priča.  

Po mnenju Dolenca in Stublja (2013, 79–86) se je kriza pojavila zaradi več vzrokov, med 

najpomembnejše pa sodi: deregulacija finančnih trgov, ki je verjetno največji krivec za razvoj 

krize, saj je premajhen nadzor povzročil lahkoverno obravnavanje posojil (brez prave 

garancije); inovativno bančništvo, ki je obšlo regulacijo in nenadzorovano oziroma 

neregulirano bančništvo, ki je povzročilo neodplačevanje kreditov, vzročno pa se je pojavila 

slabša likvidnost finančnega sektorja. Kriza se je iz finančnega sektorja kasneje prelila v 



42 

realno ekonomijo, saj sta zaostreno financiranje in povečano tveganje povzročila upad 

investicij, zmanjšani dohodki in vrednost premoženja pa so zmanjšali potrošnjo. 

Skupna ugotovitev UNCTAD-a, Merroucha in Niera, Dolenca in Stublja je, da je deregulacija 

bančnega sektorja in posledično premila kontrola državnih institucij nad početjem bank 

pripeljala do finančne in kasneje do gospodarske krize, ker je takšno stanje privedlo finančne 

trge, da kreditojemalci na koncu niso mogli odplačevati kreditnih obveznosti, zato so imele 

banke manj likvidnega toka, posojila so posledično postala dražja ali jih sploh ni bilo. Takšno 

stanje je vplivalo na poslovanje podjetij, saj so bila za vlaganja v proizvodnjo denarna 

sredstva pri bankah draga ali jih sploh ni bilo. Takšno stanje pa načeloma zmanjšuje obseg 

proizvodnje in njeno konkurenčnost na trgu. 

Nekateri avtorji pa navajajo poslovne cikle, ki se samodejno ponavljajo. Tako Samuelson in 

Nordhaus navajata (2002, 433), da so poslovni cikli nihanje celotnega narodnega »outputa, 

dohodka in zaposlenosti«, ki običajno traja od 2 do 10 let. Razumevanje poslovnega cikla je 

eden od osnovnih problemov makroekonomije – razumeti pomembne značilnosti, kaj jih 

povzroča in kako lahko vladna politika zmanjšuje njihovo »strupenost«. Ekonomski cikel se 

deli na dve glavni stopnji; recesija ali krčenje in ekspanzija ali razcvet. Čas trajanja recesije v 

poslovnem ciklu lahko enačimo z izrazom gospodarska kriza.  

Skozi čas so se makroekonomisti veliko ukvarjali z vprašanjem, kaj povzroča poslovne cikle, 

da se agregatno stanje nenadoma prestavi in povzroči krizo. Poruši se namreč ravnovesje med 

agregatno ponudbo in povpraševanjem. Zakaj se tržna gospodarstva pregrevajo in podhladijo? 

Možnih je več delitev, priročno pa je, da se jih razdeli na zunanje ali eksterne in notranje ali 

interne teorije. Zunanje teorije ugotavljajo, da je poslovni cikel zakoreninjen v nihanjih 

dejavnikov, ki niso del (so zunaj) ekonomskega sistema; posledica vojn, revolucij, volitev, 

odkritij rudnin ali naravnih virov (zlata, nafte … ), migracij, znanstvenega napredka in 

tehnoloških inovacij. Nasprotno pa notranje teorije iščejo mehanizme, ki povzročajo 

»samoustvarjajoče se« poslovne cikle znotraj ekonomskega sistema. V teh teoretičnih 

razlagah je v vsaki ekspanziji »seme« recesije ali gospodarskega krčenja, ki so približno 

redno ponavljajoča se veriga. Pomembni teoriji, ki se uvrščata v to skupino, sta teorija 

multiplikatorja in teorija ekscelatorja (Samuelson in Nordhaus 2002, 435), ki jih bomo opisali 

kasneje. 

Tipični pojavi in značilnosti, ki napovedujejo recesijo, so (Samuelson in Nordhaus 2002, 

435): 

- močan upad potrošniških nakupov, medtem ko se zaloge avtomobilov in drugih trajnih 

dobrin nepričakovano povečajo. Ko se podjetja odzovejo z zmanjšanjem proizvodnje, 

pade realni BDP. Kmalu za tem močno padejo tudi naložbe podjetij v tovarne in opremo, 

- zmanjšano povpraševanje po delu; najprej ga opazimo kot skrajšanje povprečnega 

delovnega tedna, temu sledita odpuščanje in višja brezposelnost, 
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- zmanjšan »output«, ki mu sledi upočasnitev inflacije; ko se zmanjša povpraševanje po 

surovinah, hitro upadejo tudi njihove cene. Za plače in cene storitev ni verjetno, da bi 

upadle, vendar običajno rastejo počasneje, 

- močan upad poslovnih dobičkov v recesiji; ko vlagatelji »začutijo« poslovni zastoj, se 

znižajo tudi cene delnic. V recesiji običajno upadejo tudi obrestne mere, saj se zmanjša 

povpraševanje po kreditih. 

Do sedaj smo v okviru poslovnega cikla govorili o recesiji. Ekspanzija v poslovnem ciklu je 

»zrcalna slika« recesije, to pomeni, da se zadeve odvijajo nasprotno kot pri recesiji. 

S teoretičnega vidika sledi, da kriz ne moremo ločevati glede na tipične teoretične vzroke 

nastajanja kriz, saj svetovna kriza najverjetneje nastane, ko se nakopiči zadostna količina 

vzrokov, ime pa dobi po tistem sprožilcu, ki je bil za neko krizo najbolj prepoznan. Tako je 

dobila ime tudi zadnja »svetovna finančna kriza 2008«. 

Seveda se nam iz teoretičnega vidika zastavlja vprašanje, ali se poslovnim ciklom in s tem 

tudi svetovni krizi lahko izognemo. Samuelson in Nordhaus (2002, 443) menita, da se z 

modrim upravljanjem in prostimi trgi ne da preprečiti poslovnih ciklov oziroma da je za to še 

prezgodaj in da nalezljivi optimizem ni dovolj za preprečevanje svetovnih ciklov. 

Zanimivo je navajanje Simona (2009, 44–45), ki pravi, da sta ponudba in povpraševaje v 

ravnovesju le v popolnem svetu. Ravnovesja nastanejo le v kratkem obdobju med 

gospodarskim razmahom in gospodarskim nazadovanjem. V zadnji recesiji je padec prišel 

nenadoma in silovito, padec je bil 32-odstoten glede na leta rasti, glede na dolgoročno 

povprečje pa 25-odstoten. Ko je povpraševanje upadlo, so hkrati proizvodne zmogljivosti 

ostale na 100 odstotkih. Razmere so se dramatično spremenile iz trga »prodajalcev« v trg 

»kupcev«, saj se je moč premaknila od prodajalcev h kupcem, zato se to krizo lahko imenuje 

prodajna kriza in ne cenovna.  

Simon (2009, 76) meni, da je zniževanje stroškov najpomembnejše orodje za spopadanje s 

krizo, a je pri tem pomembno to, da pri tem ne gremo predaleč, saj so odzivi na drugi strani 

lahko pogubni. 

Skupno navedbam teoretikov je, da se izbruha svetovne krize ne da brzdati s prostim trgom, ki 

naj bi imel za posledico ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem v svetovnem 

gospodarstvu. Če temu dodamo še ugotovitve UNCTAD-a, Dolenca in Stublja, lahko 

ugotovimo, da sta preohlapna regulacija in nadzor nad bankami v razvitih gospodarstvih 

ključna krivca za finančno krizo. Te ugotovitve najverjetneje držijo tudi v našem 

gospodarskem okolju. 
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Temu Štiblar (2008, 112) dodaja, da splošno sprejete ekonomske teorije glede nastajanja in 

reševanja finančnih kriz ni, zato so različne tudi strategije in politike, ki jih uporabljajo vlade 

in centralne banke pri reševanju finančnih kriz ter z njimi povezanih realnih recesij. 

Boj kot s povzročiteljem krize se v nadaljevanju ukvarjamo predvsem s pristopom reševanja 

posledic finančne krize. Kenichi
1
 (po Štiblar 2008, 112) glede tega predlaga sistemski pristop, 

in sicer na naslednjih načelih: 

- Finančno krizo je treba jemati kot sistemsko napako in ne reagirati na posamezne težave. 

- Za pravočasno rešitev problema je potrebna izbira pravilnega zaporedja ukrepov. Pri tem 

izpostavljamo tri prioritete: 1. odpraviti likvidnostno krizo (vzpostaviti posojilne linije 

likvidnosti), 2. ker odpisi presegajo delniški kapital, svežega pa ni dovolj, je treba izvesti 

prevzeme ali izvesti dokapitalizacijo države – nacionalizacija, 3. v realnem sektorju je 

potrebno ukrepanje z monetarnimi in fiskalnimi spodbudami. 

- Konstruirati je treba  tak svetovni finančni sistem, ki bi omogočal, da se v bodoče izogne 

takšnim problemom. 

V empiričnem delu naloge bomo poskušali dokazati, da je svetovna finančna kriza tudi pri nas 

zaznamovala skupino preučevanih podjetij, nato bomo poskusili še dodatno preučiti, kateri 

vzroki so jo povzročili. 

4.2 Lastninske povezave podjetij – H2 

Z raziskovalno domnevo H2: »Podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna 

stanja« bomo v nadaljevanju poskušali dokazati vpliv države na rezultate poslovanja v skupini 

proučevanih podjetij. Tudi za to raziskovalno domnevo moramo najprej pregledati najnujnejša 

teoretična izhodišča s področja lastninskih povezav in nekatera stališča pomembnih 

odločevalcev. 

V našem gospodarskem okolju se je po osamosvojitvi Slovenije spremenilo marsikaj. 

Spremenil se je družbenopolitični red iz pretežno planskega socializma v tržno usmerjen 

kapitalizem. Lastnina podjetij je bila ob zaključku devetdesetih let dvajsetega stoletja v 

pretežni meri državna. V preteklosti so se izvajala lastninjenja državne lastnine tudi v naši 

proučevani skupini »velikih podjetij predelovalne industrije«. Sedaj je v tej skupini ostal še 

sorazmerno majhen delež lastnine države, in še to v podjetjih, ki zaposlujejo večjo število 

delavcev, kar je razvidno iz priloge 3: »Vzorec podjetij iz leta 2012«. 

V raziskovalni domnevi H2 je predpostavljeno, da so podjetja v proučevani skupini bolj 

dovzetna za slabše rezultate poslovanja in s tem tudi za krizna stanja. Ali to drži ali ne, bomo 

                                                 

1
 Primarni vir ni naveden. 
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pokušali preveriti v nadaljevanju te naloge. Sedaj si moramo s teoretičnega vidika ogledati, 

kakšen je smisel lastninskih povezav in ravnanja z lastnino. 

Namen strateškega nekapitalskega in kapitalskega povezovanja je povečanje skupne 

konkurenčnosti. Razen iz splošnih zunanjih vplivov, kot je pojav vedno bolj intenzivne 

mednarodne konkurence, tehnološkega in splošnega napredka ter globalizacije, izvirajo 

motivi za partnersko povezovanje tudi iz notranjih ciljev, ki pa so lahko zelo različni. Ti cilji 

se praviloma nanašajo na eni strani na reševanje razvojnih problemov in na drugi strani na 

izkoriščanje priložnosti, kar pomeni, da gre bodisi za odpravo deficita v razpoložljivih 

sredstvih bodisi za optimalno in komplementarno sinergijo izkoriščanja razpoložljivih 

sredstev udeležencev zveze, saj posamezna podjetja ne obvladujejo vseh ključnih področij 

delovanja ali pa se jim to ne splača (Dubrovski 2004b, 161). 

Tudi Tavčar (2009, 74–75) meni, da se majhna podjetja, ki ne dosegajo praga gospodarnosti 

ali kritične mase za uspešno poslovanje, povezujejo najprej interesno, zatem pogodbeno in na 

koncu lastninsko. Srednja in večja podjetja navadno občutijo potrebo po povečanju 

zmogljivosti ter skušajo pritegniti manjša podjetja, ki imajo dobre strokovnjake. Srednja in 

večja podjetja namreč ugotavljajo, da sama nimajo realnih možnosti za posodabljanje 

programov in učinkovito delovanje na mednarodnem tržišču, zato iščejo povezave z velikimi 

podjetji ali takimi, ki že imajo te zmožnosti. Ta se lahko tudi sama zanimajo zanje zaradi 

različnih interesov, od špekulativnih, sovražnih konkurenčnih, do iskanja proizvodnih 

zmogljivosti ali pristopa na tržišče. 

Dubrovski (2009, 243) meni, da je namen strateških partnerstev ohranjanje in povečevanje 

skupne – globalne konkurenčnosti, ki povezanim podjetjem v zaostrenih razmerah omogoča 

nadaljnji obstoj in pospešeni razvoj, ki ima za cilj reševanje razvojnih problemov in 

izkoriščanje priložnosti – odpravo deficita v razpoložljivih sredstvih ali optimalno ali 

komplementarno sinergijo izkoriščanja razpoložljivih sredstev. 

Lastninske povezave med podjetji in državo prav gotovo ne sledijo zgoraj zapisanim 

potrebnim usmeritvam, saj bi jih morala država kot lastnik usmerjati k takim povezavam. 

Zanimivo je mnenje Združenja Manager (2013), v katerega je bilo po njihovem navajanju v 

letu 2013 včlanjenih okoli 1.200 članic in članov, predstavnikov najvišjega, izvršnega in 

srednjega managementa slovenskih podjetij in drugih organizacij. Stanovsko združenje 

managerjev Slovenije se zavzema za napredek managerskega poklica, konkurenčnost 

slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih interesov. Njihovo mnenje o aktualnih 

situacijah v gospodarstvu je pomembno, saj naj bi ta izražal praktični managerski pogled na 

določene probleme. Iz tega razloga smo navedli njihov pogled na državo kot lastnika ali 

delnega lastnika podjetij v slovenskem gospodarstvu. 
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Na Združenju Manager (2012) menijo, da je tako, kot je management odgovoren za konkretno 

podjetje, vlada odgovorna za konkurenčno okolje. Čeprav država ni nujno slab lastnik, je v 

Sloveniji več primerov slabega ravnanja s to lastnino, izkoriščanja političnega vpliva nad 

gospodarstvom in neustreznega delovanja politično-gospodarskih povezav, kar se kaže v nizki 

donosnosti državnega premoženja, sumljivih poslih in privatizacijskih postopkih nekaterih 

podjetij. Država je na primer v proračunu za leto 2010 predvidela samo enoodstotno 

donosnost svojih naložb, kar je jasen znak neoptimalnega upravljanja in pomanjkanja 

razvojne vizije osem milijardnega premoženja. V svetovnem letopisu konkurenčnosti, ki jo 

objavlja švicarski Inštitut za razvoj managementa – IMD, je Slovenija po kakovosti nadzornih 

svetov in korporativnega upravljanja dosegla samo dno.  

Po navajanju Združenja Manager (2012, 5–6) je bilo (po raziskavi Prašnikarja, ki je bila 

predstavljena na 13. poslovni konferenci v Portorožu z naslovom »Ali znamo voditi naše 

gospodarstvo?«) v obdobju od 1995 do 2010 kar 44 odstotkov nadzornikov povezanih z eno 

izmed političnih strank. Posledice so opazne: gospodarske družbe, ki so bile še pred nekaj leti 

nosilci gospodarskega razvoja in stabilnosti, so po zamenjavah uspešnih uprav izgubile zagon, 

zabredle v nedonosne poslovne projekte in zašle v rdeče številke. Za malomarno ravnanje 

vodstev in nadzornikov v takih podjetjih ni odgovarjal še nihče. Razlog za nizko donosnost 

gre iskati tudi v slabem korporativnem upravljanju v podjetjih, ki so v državni (so)lasti. Na 

Združenju Manager tudi predlagajo, da država v vlogi lastnika dosledno sledi smernicam iz 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 

57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15), Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter 

določilom, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje 

nadzornikov Slovenije in Združenje Manager dne 18. 3. 2004 ter spremenili in dopolnili 14. 

12. 2005 in 5. 2. 2007. Kodeks v prenovljeni obliki je bil sprejet 8. 12. 2009 in se pričel 

uporabljati s 1. 1. 2010.  

V nadzorne svete naj se imenuje sposobne, strokovno usposobljene in zaupanja vredne 

posameznike, ki bodo uprave nadzirali skladno s sodobnimi načeli korporativnega upravljanja 

(ti strokovnjaki naj bodo tudi primerno nagrajeni), primere slabe prakse korporativnega 

upravljanja, neodgovorno in neskrbno delo organov nadzora in vodenja pa naj se sodno 

preganja. Nujno je tudi, da se transparentno pojasni, katere cilje se zasleduje v podjetjih v 

državni lasti – donosnost, delovna mesta, določeno raven cene oziroma kakovosti storitve ali 

kaj drugega. V podjetjih, v katerih bo država izstopala iz lastništva, svetujemo upoštevanje 

dosedanjih izkušenj: država naj podjetja iz svojega portfelja prodaja tistim, ki lahko 

zagotovijo njihov razvoj. Številna podjetja, v katerih je bil izveden managerski odkup, deleže 

pa sta prodajala državna sklada, so se čez nekaj let znašla v prisilni poravnavi, stečaju ali pa 

na poti do njega. Država svojih deležev ni prodajala s skrbnostjo dobrega gospodarja 

(Združenje Manager 2012, 5–6). 
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Ocenjujemo, da se številna sporna dejanja ne bi zgodila, če bi nadzorne institucije – od 

nadzornih svetov, uradov, agencij in inšpekcij do tožilstva – spremljale primere, na katere so 

opozarjali tudi mediji, in se do njih korektno opredeljevale. Zato pozivajo k (Združenje 

Manager 2012, 5–6): 

- resni notranji analizi regulatorjev trga in drugih institucij, ki so s svojimi (ne)dejanji 

omogočili, da se je razširila slaba gospodarska praksa, 

- odločnejši akciji organov pregona, zlasti tožilstva, ko gre za sume gospodarskega 

kriminala. Za gospodarstvo je pomembno, da se zlorabe zakona kaznujejo hitro in 

učinkovito; če kršitev ni, pa se morajo dvomi čim prej ovreči, 

- pravdnemu ukrepanju nadzornih svetov v primerih nevestnega dela vodstva in ukrepanju 

delničarjev zoper nadzorne svete, ki so opustili dolžno skrbnost pri nadzoru vodstva. 

V nadaljevanju raziskovalne naloge bomo poskušali preko empiričnih izračunov potrditi ali 

zavrniti raziskovalno domnevo H2, da »so podjetja v večinski (ali delni) lasti države bolj 

dovzetna za krizna stanja kot tista, ki so v privatni lastnini«. 

4.3 Ekonomski učinek investicije države – H3 

Za hipotezo »H3: ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje zapadejo v krizo« je 

treba  pogledati najnujnejša teoretična izhodišča s področja vpliva potrošnje države na 

poslovanje podjetij. Za ta namen si moramo vsaj bežno ogledati dve teoriji, ki vplivata na 

potrošnjo države. Ti dve teoriji sta teorija akceleratorja in teorija multiplikatorja. 

Teorija akceleratorja 

Samuelson in Nordhaus (2002, 436) opisujeta teorijo akceleratorja v narodnem gospodarstvu; 

hitra rast »outputa« spodbuja naložbe, visoke naložbe pa spodbujajo višjo rast »outputa«. Tak 

proces se stopnjuje, dokler ne doseže meje zmogljivosti gospodarstva. Pri tej meji se 

gospodarska rast upočasni. Počasnejša rast zmanjša naložbene izdatke in kopičenje zalog, kar 

običajno povzroči recesijo. Proces deluje tudi nasprotno, dokler ne dosežemo najnižje točke, 

se gospodarstvo stabilizira in zopet obrne navzgor. Ta interna teorija poslovnega cikla opisuje 

mehanizem kot nihanje nihala, v katerem se zunanji šoki sami od sebe na ciklični način širijo 

po gospodarstvu. Nihanje »outputa«, zaposlenosti in cen v poslovnem ciklu pogosto 

povzročijo premiki agregatnega povpraševanja. Ti se pojavijo, ko potrošniki, podjetja ali 

vlade spremenijo celotne izdatke v primerjavi s proizvodnimi zmogljivostmi gospodarstva. 

Ko ti premiki agregatnega povpraševanja vodijo v močno zmanjševanje gospodarske 

dejavnosti, gospodarstvo zdrsne v recesijo ali celo v depresijo – gospodarsko krizo. Močno 

povpraševanje gospodarske dejavnosti pa utegne povzročiti inflacijo. 

Po teoriji akceleratorja torej potrošnja države in vse ostale potrošnje vplivajo na agregatno 

povpraševanje. V fazi povečanega agregatnega povpraševanja v poslovnem ciklu je stanje 
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poslovnega cikla v ekspanziji. Država lahko po tej teoriji s svojo politiko potrošnje države 

vpliva na uravnavanje poslovnih ciklov; s povečanjem potrošnje države na povečanje 

agregatnega povpraševanja in obratno z zmanjševanjem potrošnje države na zmanjšanje 

agregatnega povpraševanja. 

Teorija multiplikatorja 

Vsa tržna narodna gospodarstva doživljajo nihanja gospodarske dejavnosti, ko brezposelnost 

v recesijah narase ali ko hitro povečanje ponudbe denarja ali izdatkov vodi v visoko in rastočo 

inflacijo. Keynesianski model multiplikatorja je najpreprostejši prijem za razumevanje načina, 

kako spremembe agregatnega povpraševanja vplivajo na narodni »output«. Po teoriji 

multiplikatorja gre za to, da rast naložb poveča dohodek potrošnikov, zato vodi v verigo 

ponavljajočega se, vendar vse manjšega nadaljnjega povečevanja izdatkov. Spremembe 

naložb se pomnožijo ali multiplicirajo v večje povpraševanje »outputa«, kot pa so bile začetne 

naložbe. Mehanizem multiplikatorja lahko uporabimo dosti širše kot zgolj za naložbe. 

Pravzaprav se tudi vsaka sprememba vladnih izdatkov poveča v sorazmerno večjo spremembo 

»outputa«. To je mnoge makroekonomiste vodilo k temu, da so priporočali uporabo 

proračunske politike kot orodja za stabilizacijo gospodarstva (Samuelson in Nordhaus 2002, 

436). 

Vlade imajo za stabilizacijo gospodarstva več možnih prijemov s pomočjo multiplikatorjev 

(Žižmond idr. 2005, 155–158). 

- Multiplikator porabe države za investicijske namene ima enak učinek kot investicije 

zasebnega sektorja; izdatki države za blago in storitve pa na skupno trošenje vplivajo 

enako kot poraba gospodinjstev. Multiplikator se bo povečal z večanjem mejne 

nagnjenosti k trošenju oziroma od mejne vrednosti k varčevanju: čim večji bo delež 

potrošenega dodatnega prihodka, tem večje bo povečanje BDP iz primarnega izdatka za 

investicije (prav tam). 

- Davčni multiplikator; sprememba davkov vpliva na ravnovesno raven BDP. Spremembe 

na davčnem področju so zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na raven brezposelnosti in 

tudi raven inflacije. Vlada lahko na prekomerno preseganje potencialnega proizvoda med 

drugim odgovori tudi s povečanjem davkov. Povečanje davkov se ne odrazi v celoti v 

znižanju potrošnje gospodinjstev. To pomeni, da se morajo davki povečati za več, kot pa 

znaša povečana potrošnja, če želimo raven BDP ob spremembi davkov ohraniti 

nespremenjeno. Davčni multiplikator je zato nižji od potrošnega multiplikatorja za 

količnik, ki ustreza mejni nagnjenosti k trošenju. 

- Multiplikator odprtega gospodarstva; razlika med BDP in domačo porabo (trošenje 

gospodinjstev, investicije in poraba države) bo tako natanko enaka neto izvozu. Celotno 

povpraševanje torej ne vključuje le domačega povpraševanja, temveč tudi tuje 

povpraševanje po domačem blagu oziroma storitvah. 



 

49 

Uporaba teorij v praksi 

Seveda to lahko počne država, ki je v »dobri kondiciji« oziroma ki lahko odreagira na recesijo 

v poslovnem ciklu z večjo potrošnjo in obenem z večjim zadolževanjem na finančnih trgih. 

To lahko počne, če ni prezadolžena; ima malo dolga in posledično nizke obrestne mere za 

najemanje kreditov. Zato je smiselno, da država zadolževanje prihrani za »težke čase« – 

recesijo. Zato naj država poskuša v času ekspanzije odplačati čim več obveznosti do 

kreditodajalcev in z orodji, kot je davčna politika, poskrbi za uravnoteženje ali blaženje 

poslovnih ciklov narodnega gospodarstva, s tem pa preprečuje ali blaži nezaželene pojave v 

času ekspanzije in recesije narodnega gospodarstva, kar velja tudi za naše narodno 

gospodarstvo. 

Za nas je v tem podpoglavju pomembna predvsem teorija »multiplikatorja porabe države«, saj 

bomo v nadaljevanju poskusili preko raziskovalne domneve in empirične raziskave dokazati, 

da je zaradi zmanjšanja porabe in investicij države (H3) raziskovana skupina podjetij bolj 

dovzetna na krize. 

Prišli smo do zaključka teoretičnega dela naloge in do sedaj na strnjen način povezali 

teoretično področje kriznega managementa s teoretičnimi izhodišči vseh treh raziskovalnih 

domnev. Na podlagi teoretičnih izhodišč smo začrtali nadaljnjo pot raziskovanja, preko 

prehoda na praktični del naloge. V nadaljevanju naloge bomo zaradi poznavanja teoretičnih 

izhodišč lažje razumeli, analizirali in razpravljali o rezultatih, ki jih bomo pridobili skozi 

proces empirične raziskave. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA: H1 – FINANČNE KRIZE IN PODJETJA 

Prva raziskovalna domneva, ki smo si jo zastavili za namen raziskave, je namenjena 

raziskovanju povezav med finančno uspešnostjo izbrane skupine podjetij in nastopom 

finančne krize. Za ta namen smo zastavili raziskovalno domnevo: 

- H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji poveča. 

Nam se je ob tem zastavilo vprašanje, kako meriti uspešnost podjetij. Na to vprašanje je 

teoretično odgovorila Gomezelj Omerzelj (2010, 32), ki pravi, da gre pri tem za sodobno 

tematiko v domeni managementa in pomemben koncept strateškega managementa. V 

nadaljevanju pravi, da različni avtorji uspešnost podjetja ocenjujejo z nekaterimi 

subjektivnimi merili, kot so tržni delež podjetja na nekem tržišču, rast plač v nekem obdobju, 

učinkovitost poslovanja ali kakovost storitev.  

Uspešnost pomeni delati prave stvari, učinkovitost pa delati prave stvari na pravi način, 

menita Tekavčičeva in Megušar (2008, 459–462) in dodajata, da je trg končni razsodnik 

uspešnosti organizacije. Organizacija s svojo uspešnostjo dosega učinke (rezultate), ki jih 

merimo v denarnih enotah kot dobičkonosnost, denarni tok ..., kar so tradicionalna finančna 

merila. Ta merila predstavljajo preteklo in trenutno (sedanjo) uspešnost podjetja. Uspešnost 

merimo zato, da lažje dosegamo cilj, to je normalno uspešnost, ki zagotavlja preživetje 

organizacije.  

Med merili poslovne uspešnosti pa je najpogosteje uporabljena rast prihodkov (Singh idr. 

1999, po Gomezelj Omerzelj 2010, 32). Ker rast prihodkov premalo pove o uspešnosti 

poslovanja podjetja, se za objektivno oceno uporablja še rast dobička in rast števila zaposlenih 

(Gomezelj Omerzelj 2010, 32). Pernose (1959, po Gomezelj Omerzelj 2010, 32–33) je 

utemeljil, da je na dolgi rok rast podjetja enaka rasti dobička, temeljne omejitve pa so 

predvsem v količini znanja ter podjetniških in managementskih sposobnostih v podjetju, kar 

je tudi v tej nalogi ena od slabosti preučevanja uspešnosti podjetij le po finančnih kriterijih. 

Iz navajanja avtorjev je zaznati, da se finančna merila uporabljajo za merjenje preteklega in 

trenutnega stanja pojetij. Finančna merila na daljši rok lahko odražajo rast podejtja, ta pa je 

odvisna od uspešnosti podjetja na prostem trgu. Tudi v našem primeru bomo v nadaljevanju 

naloge uporabili za proučevanje podjetij »dobiček ali izgubo na zaposlenega« kot odvisno 

spremenljivko, ki predstavlja merilo uspešnosti ali neuspešnosti za posamezno podjetje. 

5.1 Opredelitev potrebnih podatkov in imetniki podatkov za raziskavo za H1 

Ali ta trditev drži, je treba v postopku raziskave potrditi ali ovreči. Da lahko to izvedemo, 

potrebujemo naključni vzorec podatkov. Bastič (2006, 5) pravi, da teorija vzorčenja temelji na 

dveh pomembnih načelih, to je na načelu nepristranosti in načelu maksimalne natančnosti. Ta 

načela bodo vodilo v nadaljevanju. 
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Za pridobitev naključnega vzorca moramo: 

- določiti časovno obdobje zajema vzorca, saj je to ključno za raziskovalno vprašanje, ker 

nas zanima časovno obdobje pred in med krizo, 

- določiti način vzorčenja in velikost vzorca ter 

- pridobiti imetnika podatkov za vzorec. 

Časovno obdobje za navedeno hipotezo smo izbrali tako, da smo lahko primerjali izbrane 

spremenljivke (finančni rezultati podjetij na zaposlenega) v obdobju stabilne gospodarske 

rasti in v obdobju finančne krize. Za leto stabilne gospodarske rasti smo izbrali leto 2007, za 

leto, na katerega vpliva finančna kriza, pa leto 2009. 

Ker gre za dva odvisna vzorca, smo za analizo statistične pomembnosti razlik med dvema 

povprečnima vrednostma v finančnih rezultatih na zaposlenega v letu 2007 in letu 2009 

uporabili t-test za odvisne vzorce, torej parametrični test za preizkušanje domneve o razlikah 

med dvema aritmetičnima sredinama za dva odvisna vzorca (Bastič 2006, 18). T-test za 

odvisne vzorce smo izbrali, ker smo primerjali dve različni obdobji (pred in po krizi) na istem 

vzorcu velikih podjetij predelovalne industrije. 

V našem primeru so bile statistične enote v vzorcu posamezna večja podjetja iz predelovalne 

industrije – v letu 2007 in letu 2009. Za vsakega od vzorčenih podjetij smo pridobili naslednje 

pomembne podatke:  

- ime in naslov podjetja ter matična številka, pomembna za kasnejše iskanje in 

dopolnjevanje podatkov o posameznem podjetju, 

- število zaposlenih v letu 2007 in število zaposlenih v letu 2009, 

- dobiček ali izguba iz poslovanja (E v EUR) za obe leti ter 

- čisti dobiček ali izguba (M v EUR) za obe leti. 

Naknadno se je izračunal še izvedeni podatek: 

- dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega ter 

- čisti dobiček ali izguba na zaposlenega. 

Potrebne podatke za preverjanje navedene hipoteze smo pridobili na spletni strani Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES 2015b). 

5.2 Opredelitev potrebnega vzorca za raziskavo za H1 

Ob pregledu podatkov na strani AJPES-a smo ugotovili, da je velikost podjetij glede na 

število zaposlenih in število zaposlenih po intervalih zelo neenakomerno razporejeno, zato je 

treba  naključno število vzorčenih podjetij izračunati po posameznih intervalih, saj smo s tem 

uravnotežili vzorec. Tratnik (2002, 67) namreč pravi, da mora biti vzorec izbran tako, da je 



52 

reprezentativen za celotno populacijo. To je bilo tudi eno od vodil v nadaljevanju naloge pri 

načinu izbire vzorca. 

V preglednici 3 so v prvem stolpcu navedeni intervali, ki opredeljujejo razpon vrednosti, v 

katerem se giblje število zaposlenih v posameznih podjetjih. Drugi stolpec izraža povprečno 

število zaposlenih v intervalu, ki smo ga določili kot srednjo vrednost intervala. V tretjem 

stolpcu je razvidno število podjetij v navedenem intervalu. Četrti stolpec prikazuje povprečno 

oceno celotnega števila zaposlenih v intervalu, zaokroženo na 100 zaposlenih; izračunali smo 

ga tako, da smo pomnožili povprečno število zaposlenih v intervalu s številom podjetij v 

intervalu. Velikost vzorca za določen interval smo določili tako, da smo četrti stolpec, ki 

opredeljuje povprečno število zaposlenih v intervalu, delili s 4000. Tako smo dobili število 

vzorčenih podjetij po posameznem intervalu, kar je razvidno v petem stolpcu. Celotno število 

vzorčenih podjetij po določenih intervalih je seštevek vseh vzorčenih podjetij v tem stolpcu. S 

takim načinom vzorčenja smo približno enakomerno porazdelili število vzorčenih podjetij po 

posameznih intervalih, saj eno naključno izbrano podjetje predstavlja približno 4000 

zaposlenih v posameznem intervalu in nato v skupnem vzorcu tudi predstavlja približno 4000 

zaposlenih v preučevani skupini podjetij. Drugače povedano vsaka »enota vzorca« predstavlja 

približno 4000 zaposlenih v celotni populaciji (v tej skupini preučevanih podjetij). 

Za pridobitev vzorca smo za prvi interval pri »vnosu iskanih pogojev« opredelili naslednje 

pogoje (AJPES 2015b): 

- za: »vse poslovne subjekte«, 

- dejavnosti SDK od 2008 naprej: »C«, »C predelovalne dejavnosti«, 

- število zaposlenih: »100–200« , 

- za leto; »2007« in 

- uredi zadetke: »neurejeno« do »10« zadetkov. 

Tako smo pridobili šest vzorčnih podjetij, ki jih potrebujemo iz prvega intervala. Med pogoji 

iskanja smo navedli »neurejeno«, kar pomeni, da je program izpisal podjetja po svojem 

algoritmu, ker pa tega algoritma ne moremo preveriti, lahko sklepamo, da je izpis podjetij 

naključen. Zato smo lahko odčitali želeno število podjetij za določeni interval kar po vrstnem 

redu; v prvem primeru šest podjetij. Nadaljevali smo z enakim postopkom za naslednje 

intervale in tako pridobili vseh 29 podjetij, potrebnih za vzorec. Navedene podatke in izračune 

smo vpisovali v preglednico 3. 

Izbira naključnih podjetij po intervalih je bila še dodatna garancija, da je bilo vzorčenje 

izvedeno naključno. Opisan postopek vzorčenja je razviden tudi iz slike 3 in slike 4. Vso 

vzorčenje v tej nalogi smo opravili na tak način.  

Z opisanim postopkom vzorčenja smo omogočili enako možnost izbire in uravnoteženje 

vzorca, saj vsaka enota vzorca predstavlja približno 4000 zaposlenih. 
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Preglednica 3: Določitev vzorca za H1 

Št. zaposlenih v 

podjetjih – 

interval od–do 

Povprečno št. 
zaposlenih v 

intervalu 

Št. pod. 
v letu 

2007 

Povprečno število vseh 
zaposlenih v intervalu 

zaokroženo na 100 

Št. vzorčenih 
podjetij v intervalu 

 U V Z = U x V X = Z / 4 000 

A 100–200 150 159 23900 6 

B 200–400 300 99 29700 7 

C 400–600 500 26 13000 3 

D 600–800 700 17 12000 3 

E 800–1000 900 7 5300 2 

F 1000–1400 1200 10 12000 3 

G 1400–2000 1700 4 6800 2 

H 2000–3000 2500 2 5000 1 

I 3000–5000 4000 1 4000 1 

J 5000–6000 5500 1 5500 1 

Skupaj vsota  326  29 

Vir: AJPES 2015b.  

Nastavitve iskanja prikazuje slika 3: »nastavitve iskanja – primer«. 

 

Slika 3: Nastavitve iskanja – primer 

Slika 3 prikazuje primer nastavitve za iskanje, ki se nahaja na spletni strani (AJPES 2015b). 

Po izvedenem iskanju so se nam izpisali podatki. Podjetja – enote smo vpisovali v 

preglednico, ki je v prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 2009«. 
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Slika 4: Izpis iskanja – primer 

5.3 Urejanje podatkov za H1 

Do sedaj smo sestavili vzorec za raziskavo. Dobljene podatke smo vpisali v preglednico v 

prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 2009«. 

Podatki, vpisani v prvi stolpec, so bili zaradi sledljivosti vzorca označeni z zaporedno številko 

posameznega vzorčenega podjetja in veliko črko iz preglednice 3: »Določitev vzorca za H1«. 

Ti označbi nam povesta, iz katerega intervala je bilo izbrano podjetje – enota. 

Podatki, ki smo jih vpisali v drugi stolpec, so bili ime podjetja, naslov podjetja in matična 

številka podjetja. Matična številka je bila pomembna za nadaljnje iskanje podatkov za 

posamezno podjetje, ki smo ga vpisali v AJPES-ov FI-PO, iskalnik podatkov pod rubriko 

»splošno iskanje«, kar prikazuje slika 5 (AJPES 2015c). 

Pred tem se je bilo treba registrirati kot »uporabnik« in si pridobiti geslo za vstop v ta 

prikazovalnik podatkov. Po vnosu matične številke podjetja smo nastavili še letnico in 

vključili gumb »išči«. Nastavitve so razvidne s slike 5. 
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Slika 5: Nastavitve iskanja »finančni podatki« – primer 

Izpisali so se rezultati iskanja – slika 6, in sicer podatki o iskanem podjetju in leta, za katera 

obstajajo podatki. Preverili smo, če je izpis podatkov o želenem podjetju pravilen in izbrali 

želeni leti, ki sta v našem primeru 2007 in 2009. 

 

Slika 6: Rezultati iskanja »finančni podatki« – primer 

Dobili smo še bolj podroben izpis podatkov za želeno podjetje in ponovno izbrali »pokaži 

podatke«, kar prikazuje slika 7. Pred tem smo pri AJPES-u pridobili odobritev vpogledov v 

podatke za raziskovalne namene. Nato smo na tej strani, kot prikazuje slika 7, izbrali stikalo 

»pokaži podatke« in dobili izpis želenih finančnih podatkov po letih. 
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Slika 7: Rezultati iskanja – »finančni podatki« za določeno leto – primer 

Iz izpisa smo v preglednico v prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 2009« prepisali 

podatke v tretji in peti stolpec »število zaposlenih v podjetju (Y)«, v četrti in šesti stolpec 

»dobiček ali izguba iz poslovanja« in »čisti dobiček ali izguba« (E/M v EUR). Iz prve vrstice 

v preglednici v prilogi 2 je razvidno, kateri podatki so iz leta 2007 in kateri podatki so iz leta 

2009. 

Ko smo po vrstnem redu prepisovali vzorce iz AJPES-ovega FI-PO prikazovalnika, smo prišli 

do posameznih podjetij, ki niso imela vseh podatkov za leti 2007 in 2009, zato smo vsako 

takšno podjetje preskočili in prepisali podatke od naslednjega, če je to imelo vse podatke. 

Podjetij, ki niso imela podatkov za obe leti, je bilo sorazmerno malo. Vzroki za manjkajoče 

podatke so lahko različni (stečaj, ukinitev, selitev podjetja …). 

Najprej moramo razjasniti definicije, zapisane na spletni strani AJPES FI-PO »finančni 

podatki«, predvsem za finančne podatke, ki smo jih vpisovali v preglednice. Pri izbiri 

podatkov smo poskušali izbrati takšne finančne podatke, ki odražajo temo v tej raziskovalni 

nalogi.  

Menimo, da je eden od dobrih pokazateljev uspešnosti obravnavanih podjetij »dobiček ali 

izguba iz poslovanja«, saj odraža poslovni del podjetja. V izpisih pod »bilanco stanja« je na 

spretni strani AJPES FI-PO ta pokazatelj označen s črko E, v naših preglednicah pa bomo 

uporabili krajše poimenovanje: »dobiček / izguba iz poslovanja – E«. »Dobiček ali izguba iz 

poslovanja – E« je podatek, ki je pridobljen tako, da se sešteje vse prihodke iz poslovanja in 

odšteje vse odhodke iz poslovanja, kar je »Poslovni izid« podjetja. Poslovni izid je torej 
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celotni dobiček ali celotna izguba poslovnega leta, kar je razlika med vsemi prihodki in vsemi 

odhodki v obračunskem obdobju (AJPES 2015a). 

V kolikor smo želeli obravnavati poleg poslovanja podjetja še finančne prihodke in odhodke, 

smo pogledali »poslovni izid poslovnega leta«. 

Med finančne prihodke štejemo finančne prihodke iz deležev, finančne prihodke iz danih 

posojil, finančne prihodke iz poslovnih terjatev ter druge prihodke. Finančni odhodki pa so 

finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, finančni odhodki iz finančnih 

obveznosti, finančni odhodki iz poslovnih obveznosti ter drugi odhodki (AJPES 2015a). 

Dolžni smo še pojasnila za izraz »čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta«, ki se lahko 

imenuje tudi »čisti poslovni izid poslovnega leta«. Označili smo ga z veliko črko »M« ter ga v 

nadaljevanju navajali kot »čisti dobiček / izguba – M«. »Čisti poslovni izid poslovnega leta 

M« je torej razlika med vsemi prihodki ter vsemi odhodki, zmanjšana za obračunan davek iz 

dobička kot deležem države v njem in odloženimi davki. Pozitivni rezultat je »čisti dobiček 

poslovnega leta«, negativni pa »čista izguba poslovnega leta« (AJPES 2015a). 

Podamo lahko še, da čisto izgubo uprava pokriva v breme vseh vrst kapitala, razen 

osnovnega. Če tega ni dovolj in če je tudi iz preteklih let prenesena čista izguba, je končni 

rezultat bilančna izguba, ugotovljena v dodatku k izkazu poslovnega izida, o kateri odloča 

skupščina. Iz čistega dobička uprava najprej pokrije izgubo iz preteklih let, če ta obstaja, 

oblikuje zakonske in statutarne rezerve, polovico pa skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz 

preteklih let vključi v bilančni dobiček in njegovo delitev predlaga v odločanje skupščini 

(AJPES 2015a). 

V preglednice smo izpisali oba podatka, tako da smo imeli kasneje možnost izbire med 

večjimi možnostmi pri posamični empirični obdelavi glede na temo poglavja. Za podatek 

»čisti dobiček ali čista izguba – M« smo se odločili, ker so v tem podatku zajeti tako prihodki 

in odhodki iz poslovanja podjetja, kakor tudi finančni prihodki in odhodki podjetja, zmanjšani 

za davek od dobička (če je bil rezultat pozitiven). Davek iz dobička je v odstotku enak za vsa 

obravnavana podjetja, tako da obračunan davek ne pokvari primerljivosti podatkov. 

Velike črke M se uporabljajo tudi pri izpisih AJPES FI-PO, zato smo jo tudi mi zaradi 

sledljivosti uporabili pri naših zapisih. V nadaljevanju bomo torej uporabljali izraz »čisti 

dobiček ali čista izguba – M« ali »čisti dobiček / čista izguba – M«. 

Podatke »dobiček ali izguba – E« na zaposlenega za leto 2007 in leto 2009 smo izračunali 

naknadno iz podatkov iz preglednice v prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 2009« tako, 

da smo jih delili s številom zaposlenih v izbranem podjetju – ta podatek smo v nadaljevanju 

označili s črko Y. Izvedene podatke smo vpisali v preglednico 4.  
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Preglednica 4: Podatki »dobiček/izguba iz poslovanja na zaposlenega za leti 2007 in 
2009« 

 Leto 2007 Leto 2009 

Zap. 

št. 

Št. 
zap. v 

pod. 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja  

Dobiček/izguba 
iz poslovanja na 

zaposlenega 

Št. 
zap. v 

pod. 

Dobiček/izgub
a iz poslovanja 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja na 

zaposlenega 

Y E v EUR E/Y = D (EUR) Y E v EUR E/Y = D (EUR) 

1 170 860.731 5.063 184 517.975 2.815 

2 151 2.807.576 18.593 199 2.834.404 14.243 

3 140 –365.463 –2.610 141 33.802 240 

4 186 129.822 698 121 –911.544 –7.533 

5 159 559.455 3.519 134 –609.028 –4.545 

6 181 2.152.775 11.894 194 1.591.632 8.204 

7 379 –75.817 –200 516 750.125 1.454 

8 214 14.126.370 66.011 196 8.365.017 42.679 

9 333 557.646 1.675 299 –620.615 –2.076 

10 225 –221.720 –985 192 307.485 1.601 

11 216 242.100 1.121 162 1.804.903 11.141 

12 357 1.036.216 2.903 298 –1.469.176 –4.930 

13 280 1.506.814 5.381 241 1.988.678 8.252 

14 435 906.302 2.083 391 1.546.930 3.956 

15 440 –539.412 –1.226 340 –1.453.567 –4.275 

16 560 3.061.689 5.467 537 –1.823.384 –3.396 

17 606 1.377.766 2.274 500 260.179 520 

18 737 2.496.007 3.387 594 –5.623.417 –9.467 

19 640 1.252.127 1.956 503 1.096.786 2.180 

20 997 17.629.247 17.682 901 –4.930.208 –5.472 

21 818 3.092.000 3.780 722 –1.757.000 –2.434 

22 1137 11.029.102 9.700 1079 4.649.910 4.309 

23 1281 1.478.844 1.154 1068 –1.597.118 –1.495 

24 1249 6.731.631 5.390 1107 4.091.787 3.696 

25 1444 859.064 595 1093 –233.464 –214 

26 1502 40.609.206 27.037 1518 --- --- 

27 2771 34.435.605 12.427 2606 26.014.987 9.983 

28 4508 167.699.276 37.200 5067 212.832.048 42.004 

29 5456 19.733.297 3.617 4933 –9.815.348 –1.990 

 

Preglednica 5: Podatki »čisti dobiček/izguba na zaposlenega za leti 2007 in 2009« 

 Leto 2007 Leto 2009 

Zap. 

št. 

Št. 
zap. v 

pod. 

Čisti dobiček/ 
izguba 

Čisti 
dobiček/izguba 
na zaposlenega 

Št. 
zap. v 

pod. 

Čisti dobiček/ 
izguba 

Čisti 

dobiček/izguba 
na zaposlenega 

Y M v EUR M/Y = C (EUR) Y M v EUR M/Y = C (EUR) 

1 170 616.896 3.629 184 126.916 690 

2 151 1.945.261 12.883 199 2.025.636 10.179 

3 140 –202.138 –1.444 141 20.929 148 

4 186 804 4 121 –1.044.628 –8.633 

5 159 446.675 2.809 134 330.244 2.465 

6 181 1.541.695 8.518 194 1.007.666 5.194 

7 379 380.754 1.005 516 726.425 1.408 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

 Leto 2007 Leto 2009 

Zap. 

št. 

Št. 
zap. v 

pod. 

Čisti dobiček/ 
izguba 

Čisti 
dobiček/izguba 
na zaposlenega 

Št. 
zap. v 

pod. 

Čisti dobiček/ 
izguba 

Čisti 
dobiček/izguba 
na zaposlenega 

Y M v EUR M/Y = C (EUR) Y M v EUR M/Y = C (EUR) 

8 214 9.430.191 44.066 196 1.542.111 7.868 

9 333 911.831 2.738 299 –2.325.131 –7.776 

10 225 –429.200 –1.908 192 4.430 23 

11 216 441.659 2.045 162 1.512.115 9.334 

12 357 553.365 1.550 298 –2.480.773 –8.325 

13 280 1.795.305 6.412 241 1.486.653 6.169 

14 435 4.497.855 10.340 391 –11.181.275 –28.597 

15 440 957.197 2.175 340 –664.192 –1.954 

16 560 2.972.051 5.307 537 –3.864.932 –7.197 

17 606 752.477 1.242 500 234.909 470 

18 737 1.344.819 1.825 594 –3.553.081 –5.982 

19 640 1.446.610 2.260 503 1.010.471 2.009 

20 997 9.163.986 9.192 901 –6.921.917 –7.682 

21 818 2.214.000 2.707 722 1.384.000 1.917 

22 1137 6.081.584 5.349 1079 1.015.660 941 

23 1281 1.333.510 1.041 1068 –1.485.630 –1.391 

24 1249 4.647.568 3.721 1107 1.940.133 1.753 

25 1444 2.243.608 1.554 1093 546.876 500 

26 1502 32.432.656 21.593 1518 –22.771.749 –15.001 

27 2771 28.563.269 10.308 2606 20.542.693 7.883 

28 4508 126.520.551 28.066 5067 170.812.390 33.711 

29 5456 13.212.132 2.422 4933 –6.083.996 –1.233 

 

Tudi podatke »čisti dobiček ali izguba – M« za leto 2007 in leto 2009 na zaposlenega smo 

izračunali naknadno iz podatkov iz preglednice v prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 

2009« tako, da smo jih delili s številom zaposlenih v izbranem podjetju – Y. Izvedene 

podatke smo vpisali v preglednico 5. Podatek pod zaporedno številko 26 smo v nadaljevanju 

izločili, ker ni bilo podatkov za obe obravnavani leti, tako da je imel na koncu ta vzorec le 28 

enot – vzorčenih podjetij. 

Podatke iz preglednice v prilogi 2: »Vzorec podjetij iz let 2007 in 2009« smo obdelali s 

pomočjo programa Microsoft Excel in jih vnesli v zgornji preglednici 4 in 5. 

Pridobili smo podatke za leti 2007 in 2009: 

- dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = C; za leto 2007 in leto 2009 in 

- čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C; za leto 2007 in leto 2009. 

Podatki v preglednici 4 in preglednici 5 so bili tako pripravljeni za nadaljnjo obdelavo. 
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5.4 Empirični testi za H1 

V našem primeru, ko smo raziskovali s pomočjo kvantitativnih statističnih, smo morali na 

podlagi okoliščin izbrati najprimernejšo metodo. Ponovno smo si ogledali najosnovnejša 

izhodišča in pogoje za uporabo metod in izbrali najbolj ustrezno, in sicer statistično metodo 

»t-testa za preizkušanje domneve o razlikah med dvema aritmetičnima sredinama dveh 

odvisnih vzorcev«.  

S pomočjo »t-testa za odvisne vzorce« smo preizkusili domnevi H1 in H3 v poglavju 5 in 7, 

pred tem pa smo preučili najosnovnejša izhodišča in pogoje za uporabo navedenega testa.  

Namen tega parametričnega preizkusa je ugotoviti, ali obstajajo statistični dokazi, da je 

povprečna razlika med opazovanji parov značilno različna. Primerjali smo povprečni izid 

poslovanja v letu 2007 in letu 2009; zanimalo nas je ali se povprečni dobiček/izguba v 

podjetjih v letu 2007 razlikuje od povprečnega dobička/izgube v letu 2009, s predpostavko, da 

na to razliko vpliva preučevani zunanji dejavnik (finančna kriza).  

Spremenljivka, ki smo jo uporabili v testu, se imenuje odvisna spremenljivka 

(dobiček/izguba), merjena v dveh različnih časih ali pod vplivom dveh različnih pogojev. 

T-test se običajno uporablja za testiranje: 

- statistične razlike med dvema časovnima točkama, 

- statistične razlike med dvema pogojema, 

- statistične razlike med dvema meritvama, 

- statistične razlike med pari. 

S t-testom za dva odvisna vzorca primerjamo med seboj (le) dve povezani enoti na zveznih 

spremenljivkah, ki so normalno porazdeljene. Podatki morajo izpolnjevati naslednje zahteve 

(Kent State University 2015a): 

- odvisna spremenljivka mora biti zvezna; pari morajo biti izbrani v dve ločeni 

spremenljivki; 

- posamezni enoti (podjetje) sta v obeh meritvah isti, 

- zagotoviti je potrebno naključni izbor vzorca iz populacije, 

- razlike med pari morajo biti normalno porazdeljene, 

- ne sme biti izstopajočih podatkov. 

S t-testom preverimo hipoteze, ki se lahko izražajo na dva različna načina (izražata isti smisel) 

in so matematično enakovredne (Kent State University 2015a): 

H0: μ1 = μ2 (»aritmetični sredini sta enaki«), 

H1: μ1 ≠ μ2 (»aritmetični sredini nista enaki«), 

ali 
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H0: μ1 – μ2 = 0 (»razlika med aritmetičnimi sredinami parnih populacij je enaka 0«), 

H1: μ1 – μ2 ≠ 0 (»razlika med aritmetičnimi sredinami parnih populacij je različna od 0«), 

kjer je: 

μ1 je aritmetična sredina spremenljivke 1 in 

μ2 je aritmetična sredina spremenljivke 2. 

Empirični test H1: dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D 

Najprej bomo testirali domnevo o razliki med povprečjema naslednjih spremenljivk: »dobiček 

ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = C (EUR) za leto 2007« in »dobiček ali izguba 

na zaposlenega E/Y = C (EUR) za leto 2009« velikih podjetij predelovalne industrije. Podatki 

so v preglednici 4: »Podatki »dobiček / izguba iz poslovanja na zaposlenega za leti 2007 in 

2009«, in sicer v četrtem in sedmem stolpcu. Vzorca sta odvisna, ker smo pridobili podatke 

od »istih« podjetij v dveh različnih časovnih obdobjih. 

Zanimalo nas je, ali se rezultati poslovanja podjetij v različnih letih (stabilna rast in obdobje 

krizne) med seboj razlikujejo.  

Izvedli smo preizkus domneve, da podjetja v času finančne krize dosegajo slabše rezultate iz 

poslovanja in s tem bolj pogosto zapadejo v krize. 

Postavili smo ničelno domnevo: 

- H01: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji ne poveča. 

Če bi bile aritmetične sredine spremenljivk »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega 

E/Y = C (EUR)« v obeh vzorcih (poslovnih letih) enake, bi veljala ničelna domneva. 

Če aritmetične sredine ne bi bile enake, pa bi zavrnili ničelno domnevo – H0 in sprejeli 

alternativno domnevo ali hipotezo – H1, ki je bila: 

- H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji poveča. 

Domneva je enostranska, saj smo domnevali, da bo »dobiček ali izguba iz poslovanja na 

zaposlenega E/Y = C (EUR)« ob nastanku svetovne finančne krize manjši, kot je bil pred 

nastankom finančne krize. 

S programom SPSS smo po vnosu podatkov izvedli t-test za odvisna vzorca, pri čemer smo 

pred tem definirali dve zvezni spremenljivki, in sicer: 

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D (EUR) za leto 2007«, kar smo 

v programu SPSS označili z D_2007 in 

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D (EUR) za leto 2009«, kar smo 

v programu SPSS označili z D_2009. 
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Test naj bi pokazal, ali je razlika v vrednostih teh dveh spremenljivk statistično značilna.  

Empirični test H1: čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C 

Nato smo testirali domnevo o razliki med povprečjema naslednjih spremenljivk: »čisti 

dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR) za leto 2007« in »čisti dobiček ali izguba 

na zaposlenega M/Y = C (EUR) za leto 2009« velikih podjetij predelovalne industrije iz 

različnih let. Podatki so v preglednici 5: Podatki »čisti dobiček / izguba na zaposlenega za leti 

2007 in 2009« in sicer v četrtem in sedmem stolpcu. Vzorca sta odvisna, ker smo pridobili 

podatke od »istih« podjetij v dveh različnih časovnih obdobjih. 

Zanimalo nas je, ali se rezultati poslovanja podjetij v različnih letih stabilne rasti in obdobja 

krize med seboj razlikujejo. Tudi to empirično raziskavo smo izvedli s t-testom za dva 

odvisna vzorca.  

Izvedli smo preizkus, ali podjetja v času finančne krize dosegajo slabše rezultate v 

spremenljivki »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega« in s tem bolj pogosto zapadajo v 

krize. 

Postavili smo enako domnevo, kot smo jih v prejšnjem empiričnem testu, in sicer ničelno 

domnevo: 

- H01: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji ne poveča. 

Če bi bile aritmetične sredine »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR) enake, 

bi veljala ničelna domneva. 

Če aritmetične sredine ne bi bile enake, bi zavrnili ničelno domnevo H01 in sprejeli 

alternativno domnevo ali hipotezo – H1, ki je: 

- H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji poveča. 

Domneva je enostranska, saj smo domnevali, da je »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega 

M/Y = C (EUR)« ob nastanku svetovne finančne krize manjši/-a, kot je bil/-a pred nastankom 

finančne krize. 

S programom SPSS smo izvedli t-test za dva odvisna vzorca, pri čemer smo definirali dve 

zvezni spremenljivki: 

- »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR) za leto 2007«, kar smo v 

programu SPSS označili s C_2007 in 

- »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR) za leto 2009«, kar smo v 

programu SPSS označili s C_2009. 

Test naj bi pokazal, ali je razlika v vrednostih teh dveh spremenljivk statistično značilna. 
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5.5 Potrjevanje ali zavračanje prve hipoteze (H1) 

Rezultati izvedene testne statistike s programom SPSS so razvidni iz izpisa tega programa, ki 

je priložen v prilogi 5: »H1: dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D« in 

prilogi 6: »H1: čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C«. Na podlagi pridobljenih 

rezultatov – izpisov smo v nadaljevanju potrdili ali zavrnili hipotezo. 

Potrjevanje ali zavračanje H1: dobiček ali izguba E/Y = D 

Za izračun smo uporabili spremenljivko »dobiček ali izguba E/Y = D«. Program SPSS ne 

more izvesti enostranskega t-testa za odvisna vzorca, zato se verjetnost oziroma Sig. (2-tailed) 

0,009 nanaša na dvostranski test. Pripadajoča verjetnost (raven tveganja) za enostranski test je 

bila torej 0,009/2 = 0,0045. Podatki so razvidni iz priloge 5: »H1: dobiček ali izguba iz 

poslovanja na zaposlenega E/Y = D«. 

Primerjali smo povprečni dobiček E/Y = D v letu 2007, ki je znašal 7.805,32 evrov in 

povprečni dobiček E/Y = D v letu 2009, ki je znašal 3.908,93 evrov. Velika razlika med 

povprečjema obeh let še dodatno opravičuje uporabo t-testa, s katerim smo preverili, ali je 

razlika med tema vrednostma statistično pomembna. 

Dobljena verjetnost 0,0045 je bila manjša od stopnje tveganja p = 0,05. Na podlagi primerjave 

dveh odvisnih vzorcev v spremenljivki »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega 

E/Y = D« smo lahko pri zanemarljivem tveganju (0,0045) zavrnili ničelno domnevo H0 in 

sprejeli sklep, da se ob nastanku svetovne finančne krize število podjetij s kriznimi stanji 

poveča. 

Potrjevanje ali zavračanje H1: čisti dobiček ali izguba M/Y = C 

Za izračun smo uporabili spremenljivko »čisti dobiček ali izguba M/Y = C«. S programom 

SPSS nismo mogli izvesti enostranskega t-testa za odvisna vzorca, zato se verjetnost Sig. (2-

tailed) 0,005 nanaša na dvostranski test. Pripadajoča verjetnost za enostranski test je bila torej 

0,005/2 = 0,0025. Podatki so razvidni iz priloge 6: »H1: čisti dobiček ali izguba na 

zaposlenega M/Y = C«. 

Primerjali smo povprečni čisti dobiček M/Y = C v letu 2007, ki je znašal 6.600,31 evrov in 

povprečni čisto izgubo M/Y = C v letu 2009, ki je znašala -38,24 evrov. Velika razlika med 

povprečjema obeh let še dodatno opravičuje uporabo t-testa. Preverjali smo, ali je razlika med 

tema vrednostma statistično pomembna. 

Dobljena verjetnost 0,0025 je bila manjša od stopnje tveganja p = 0,05. Na podlagi primerjave 

dveh odvisnih vzorcev v spremenljivki »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C 

(EUR)« smo lahko pri zanemarljivem tveganju (0,0025) zavrnili ničelno domnevo H01 in 
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sprejeli sklep, da se ob nastanku svetovne finančne krize število podjetij s kriznimi stanji 

poveča. 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA: H2 – LASTNINSKE POVEZAVE PODJETIJ 

Druga hipoteza – domneva je bila zastavljena za namen ugotavljanja korelacijskih povezav o 

uspešnosti izbranih podjetij glede na lastninske povezave države. V ta namen je bila tudi 

zastavljena domneva: 

- H2: Podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna stanja. 

V nadaljevanju naloge bomo poskusili potrditi navedeno domnevo in dokazati, da ta domneva 

drži. Bohinc (2013, 246) navaja, da mora vlada družbam v državni lasti po smernicah 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) dovoljevati 

popolno avtonomijo poslovanja; na enak način kot morajo skladno s pravili ZGD-1 o upravi, 

nadzornem svetu in upravnem odboru ravnati lastniki zasebnih družb v razmerju do organov 

družb, pooblaščenih za vodenje poslov in nadzor. To v RS zagotavljamo na ravni predpisov, 

ne pa tudi v praksi (niti v družbah v državni niti v družbah v zasebni lasti). Bohinc (2013, 

246) prav tako navaja, da posamezna ministrstva izvajajo pritiske na vodstva podjetij v 

državni lasti, in sicer na kadrovske in razvojne rešitve. 

Po navedenem lahko predpostavimo, da vmešavanje države v upravljanje družb ali podjetij v 

lasti države ali delni lasti države prinaša težave v obliki slabših poslovnih rezultatov v 

navedenih podjetjih, kar bomo v nadaljevanju empiričnega dela poskusili potrditi. 

6.1 Opredelitev potrebnih podatkov za raziskavo za H2 

Za namen te raziskave smo potrebovali naključni vzorec podatkov, v katerem so bila 

obravnavana velika podjetja predelovalne industrije, ki zaposlujejo več kot 100 zaposlenih. Za 

pridobitev naključnega vzorca smo morali: 

- določiti časovno obdobje zajema vzorca, 

- določiti način vzorčenja in velikost vzorca ter 

- pridobiti imetnika podatkov za vzorec. 

Za izbiro časovnega obdobja je bilo smiselno vzeti eno od ne preveč oddaljenih let. Odločili 

smo se za leto 2012 in iz tega leta po finančni uspešnosti poskušali dokazati korelacijo med 

poslovno uspešnostjo in lastništvom države – lastninskimi povezavami države. 

Za potrjevanje navedene hipoteze bi bila smiselna uporaba kvantitativnih metod, in sicer smo 

uporabili Pearsonovo korelacijo. Zakaj smo uporabili ravno ta korelacijski koeficient, je 

razloženo v nadaljevanju. 

Podatki, ki jih je vseboval vzorec oziroma posamezno vzorčeno podjetje: 

- ime in naslov podjetja ter matična številka, pomembna za kasnejše iskanje in 

dopolnjevanje podatkov o posameznem podjetju, 

- število zaposlenih, 
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- čisti dobiček ali izguba podjetja v poslovnem letu in 

- lastništvo države, če obstaja izraženo v odstotkih. 

Naknadno se je kot izvedeni podatek izračunal še »čisti dobiček ali izguba« na zaposlenega. 

6.2 Imetniki podatkov in opredelitev potrebnega vzorca za raziskavo za H2 

Za navedeno hipotezo smo pridobili podatke na podoben način, kot smo jih pridobivali do 

sedaj. Imetniki potrebnih podatkov za raziskavo so se pridobili na spletni strani Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES 2015b). 

Podatki za vzorec obravnavanih podjetij, ki smo jih pridobili na tej spletni strani, so bili do 

določene mere javni. Za podatke, ki niso bili povsem prosto dostopni, je bilo treba  pridobiti 

od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dovoljenje za 

brezplačno uporabo za študijske oziroma raziskovalne namene. 

Tako kot smo opredelili vzorec v prejšnjem poglavju, smo ga po podobnem postopku 

opredelili tudi za raziskovalno domnevo H2. Tudi za te podatke velja, da je treba  zaradi 

neenakomerne porazdelitve glede na število podjetij in število zaposlenih v posameznem 

podjetju določiti spodnjo in zgornjo mejo glede števila zaposlenih in si za ta interval pridobiti 

število vseh proučevanih podjetij v tem intervalu. Za posamezni interval smo izračunali 

povprečno število zaposlenih. To je bilo treba  izvesti zato, da je bila izbira vzorca 

enakomerno porazdeljena glede na velikost podjetij. 

Po enakem postopku kot smo ga izvedli v prejšnjem poglavju in je zapisan in razviden iz 

preglednice 6, smo izračunali in vpisali v preglednico naslednje podatke: 

- v prvem stolpcu so navedeni intervali – število zaposlenih v podjetju, 

- v drugem stolpcu je povprečno število zaposlenih v intervalu, ki smo ga določili kot 

srednjo vrednost v intervalu, izjema je le zadnji interval (H – 1500–4500 zaposlenih), saj 

ima pet podjetij zaposlenih do 2500, nad 2500 zaposlenih pa so imela le tri podjetja. 

Zaradi tega dejstva smo v tem intervalu dali za povprečno število zaposlenih 2000 

zaposlenih, 

- v tretjem stolpcu je število podjetij v navedenem intervalu, 

- četrti stolpec prikazuje celotno število zaposlenih v intervalu, zaokroženo na 100; 

izračunali smo ga tako, da smo pomnožili povprečno število zaposlenih v intervalu s 

številom podjetij v intervalu, 

- velikost vzorca smo določili tako, da smo četrti stolpec, ki opredeljuje povprečno število 

zaposlenih v intervalu, delili z 2000 zaposlenimi. Tako smo dobili število vzorčenih 

podjetij – enot vzorca po posameznem intervalu, kar je razvidno iz preglednice 6 v petem 

stolpcu. 
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Če bi posamezne intervale delili s 4000 zaposlenimi, tako kot smo to storili v prejšnjem 

poglavju, bi dobili sorazmerno majhno število vzorčenih podjetij. Zato smo posamezne 

intervale delili z 2000 zaposlenimi in tako dobili večje število podjetij za naključni vzorec. 

Prikaz je v preglednici 6. 

Pridobitev potrebnega števila vzorčenih podjetij za prvi interval smo na spletnem naslovu 

nastavili pri »vnosu iskanih pogojev«, pri čemer smo opredelili naslednje pogoje: 

- za: »vse poslovne subjekte«,  

- dejavnosti SDK od 2012 naprej: »C«, »C predelovalne dejavnosti«, 

- število zaposlenih: »100« do »200«, 

- za leto; »2012« in 

- uredi zadetke: »neurejeno«, 

- do »50« zadetkov (AJPES 2015b). 

Preglednica 6: Določitev vzorca za leto 2012 za H2 

Št. zaposlenih v 
podjetjih – interval od 

– do 

Povprečno št. 
zaposlenih v 

intervalu 

Št. 
podjetij 

Povprečno število vseh 
zaposlenih v intervalu 

zaokroženo na 100 

Št. vzorčenih 
podjetij v 

intervalu 

 U V Z = U x V X = Z/2000 

A – 100–200 150 191 28.700 14 

B – 200–300 250 54 14.000 7 

C – 300–400 350 25 8.800 3 

D – 400–500 450 10 4.500 2 

E – 500–700 600 18 10.800 5 

F – 700–1000 850 18 15.300 8 

G – 1000–1500 1.500 9 13.500 7 

H – 1500–4500 2.000 8 16.000 8 

Skupaj vsota  333  54 

Opomba: podjetij, ki bi imela več kot 4500 zaposlenih, ni! 

Za prvi interval smo dobili 14 vzorčenih podjetij. Med pogoji iskanja smo izbrali 

»neurejeno«, kar pomeni, da jih je program izpisal neurejeno. Nadaljevali smo z enakim 

postopkom za naslednje intervale. Na ta način smo pridobili vseh 54 podjetij, potrebnih za 

vzorec po posameznih intervalih. Tako je enota vzorca predstavljala približno vsakega 2000. 

naključno izbranega zaposlenega v obravnavani skupini podjetij. 

6.3 Urejanje podatkov za H2 

Izračunali smo sestavo vzorca za leto 2012 za potrebe preverjanja H2. Dobljene podatke smo 

vpisali v preglednico v prilogo 3: »Vzorec podjetij iz leta 2012«. 

Podjetja za določeni interval smo odčitali po vrstnem redu. Pridobljene podatke smo vpisali v 

preglednico v prilogi 3, in sicer (v drugi stolpec) ime, naslov in matično številko podjetja. V 

tretji stolpec smo vpisali število zaposlenih za posamezno podjetje. 
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Število zaposlenih in »dobiček ali izguba iz poslovanja obračunskega obdobja (E v EUR)« 

smo vpisali v preglednico v prilogi 3 po pridobitvi podatkov po enakem postopku, kot smo to 

storili v prejšnjem poglavju. Za spremenljivko »dobiček ali izguba iz poslovanja 

obračunskega obdobja (E v EUR)« smo se odločili zato, ker ta podatek odraža izid iz 

poslovanja podjetja. 

Podatke »dobiček ali izguba iz poslovanja obračunskega obdobja (E v EUR) na zaposlenega« 

smo izračunali iz teh dveh podatkov naknadno. 

Dodatno smo ob tem postopku vpisali orientacijske podatke o lastnini v peti stolpec v 

preglednici v prilogi 3, ki smo jih pridobili na isti spletni strani. Orientacijski podatki o 

lastnini so zapisani kot kratice, ki pomenijo: 

- ZL – zasebna lastnina, 

- MS – mešana lastnina in 

- DL – državna lastnina. 

Družbenike in poslovne deleže smo poskusili iskati preko AJPES-a, kar bi bila krajša pot. 

Tako smo v iskalnik vnesli na primer matično številko želenega podjetja: 5042801000 in 

dobili izpis tega podjetja (AJPES 2015d). Ob kliku na ime podjetja in nato na »ogled 

podrobnih podatkov in besedil Sodnega registra v okviru PRS«, smo dobili izpis osnovnih 

podatkov podjetja. Obenem so se na tej spletni strani prikazala stikala za druga iskanja, med 

njimi tudi za »družbenike in poslovne deleže«. Ob kliku na to stikalo je bil pokazan izpis za 

družbenike in poslovne deleže »ni vpisov«, ki ga prikazuje slika 8.  

Ob pregledu letnih poročil za navedeno matično številko se je izkazalo, da ima država 33-

odstotni lastninski delež preko družb, ki so v celotni lasti države. Tak postopek smo ponovili 

za več podjetij, a se je izkazalo, da so podatki, pridobljeni na ta način, neuporabni. 

Zato smo se odločili za daljšo, vendar bolj ustrezno pot za pridobivanje podatkov o 

lastniškem deležu države, in sicer za zbiranje podatkov preko letnih poročil. Postopek je 

zapisan v nadaljevanju. 

Za navedeni vzorec smo torej potrebovali bolj točen podatek o lastninski povezavi države, če 

bi ta obstajal. 
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Slika 8: Izpis »družbeniki in poslovni deleži« – primer 

Delež lastninske povezave države s podjetjem smo izrazili v odstotkih. Postopek za pridobitev 

teh podatkov je bil naslednji: najprej smo se morali registrirati kot »uporabnik«, nato iz 

preglednice v prilogi 3 prepisati matično številko iskanega podjetja, potrdili in dobili »išči«. 

Postopek prikazuje slika 9 (AJPES 2015e). 

 

Slika 9: Iskanje letnih poročil – primer 

Primer rezultatov iskanja je na sliki 10, kjer je dostopno letno poročilo iskanega podjetja. 
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Slika 10: Rezultati iskanja – letna poročila – primer 

Iz letnih poročil smo pridobili lastniške deleže in ostale lastninske povezave, ki smo jih 

vpisali v preglednico v prilogi 3: »Vzorec podjetij iz leta 2012«. Ta postopek je sicer 

zamuden in zapleten, vendar smo na ta način dobili sorazmerno točne podatke o lastnini 

obravnavanih podjetij. Pri pregledovanju podatkov iz letnih poročil smo prišli do spoznanja, 

da je veliko posrednih lastninskih povezav, saj so nekatere družbe, ki so lastnice obravnavanih 

podjetij, v stoodstotni lasti države. Država ima preko teh družb vpliv na nadzorne organe in 

posredno tudi na vodstvo podjetij, ki ga imenujejo ali razrešujejo nadzorni organi. 

Take družbe, ki so v stoodstotni lasti države, so: 

- DSU, družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., 

- KD, Kapitalske družbe – finančna družba, d. d., 

- SOD, Slovenska odškodninska družba d. d., 

- PDP, d. d., posebna družba za podjetniško svetovanje, je finančni holding v lasti 

Kapitalske družbe, d. d., ki je v lasti države, 

- Slovenske železnice d. o. o., 

- Modra zavarovalnica, d. d., 

- DUTB, Družba za upravljanje terjatev bank … 

Več primerov je bilo takšnih, da je prvi podatek zapisan kot ZS – zasebna lastnina, vendar 

smo ob podrobnem pregledu letnih poročil podjetij ugotovili, da je šlo za posredno lastništvo 

države - ta odstotek je zapisan v preglednici v prilogi 3 v petem stolpcu, in sicer seštevek vseh 

direktnih in posrednih »samo stoodstotnih lastninskih deležev« države. Tako so bili podatki 

pripravljeni za nadaljnjo obdelavo, ki smo jih vnesli v preglednico 7. 
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Preglednica 7: Obdelava podatkov – leto 2012 

Zap. 

št. 
Št. zaposlenih 

v pod.  

Dobiček / izguba iz 
poslovanja 

Dobiček / izguba iz poslovanja 
na zaposlenega 

Delež lastnine 
države  

 Y E v EUR E / Y = C (EUR) % = O 

1 112 1.983.658 17711 0 

2 110 –803.190 –7302 0 

3 173 –2.962.417 –17124 0 

4 186 516.896 2779 0 

5 122 2.659.255 21797 0 

6 189 959.462 5077 0 

7 126 –308.408 –2448 0 

8 185 –591.507 –3197 0 

9 111 –141.574 –1275 0 

10 102 186.980 1833 0 

11 120 681.466 5679 0 

12 153 1.226.910 8019 0 

13 121 93.042 769 0 

14 153 –502.007 –3281 27 

15 211 3.475.616 16472 0 

16 296 –6.188.666 –20908 92 

17 229 339.395 1482 0 

18 232 1.671.107 7203 0 

19 201 1.721.338 8564 0 

20 288 729.877 2534 0 

21 205 –1.697.268 –8279 0 

22 337 1.454.598 4316 0 

23 308 4.840.294 15715 31 

24 353 –828.864 –2348 0 

25 496 –2.493.000 –5026 75 

26 451 13.270.000 29424 0 

27 509 –463.997 –912 0 

28 553 176.067 318 0 

29 569 2.483.634 4365 0 

30 666 13.730.702 20617 0 

31 637 11.176.000 17545 0 

32 889 4.779.815 5377 0 

33 885 26.747 30 0 

34 818 8.077.000 9874 0 

35 944 4.719.443 4999 21 

36 780 8.495.000 10891 30 

37 882 5.493.632 6229 0 

38 820 5.690.700 6940 22 

39 792 –3.325.083 –4198 0 

40 1005 24.084.524 23965 33 

41 1254 –958.174 –764 25 

42 1368 10.765.734 7870 0 

43 1049 8.541.000 8142 0 

44 1334 4.229.840 3171 0 

45 1174 37.718.663 32128 0 

46 1172 7.066.589 6030 0 

47 1753 –245.416 –140 0 

48 2660 71.105.200 26731 0 

49 2302 44.506 19 100 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Zap. 

št. 
Št. zaposlenih 

v pod.  

Dobiček / izguba iz 
poslovanja 

Dobiček / izguba iz poslovanja 
na zaposlenega 

Delež lastnine 
države  

 Y E v EUR E / Y = C (EUR) % = O 

50 1525 63.136 41 0 

51 4448 161.382.000 36282 25 

52 2198 12.688.000 5773 0 

53 4417 14.006.708 3171 25 

54 2072 –3.369.575 –1626 52 

 

»Dobiček ali izgubo iz poslovanja obračunskega obdobja (E v EUR)« na zaposlenega smo 

izračunali naknadno iz teh dveh podatkov iz preglednice 7 po podobnem postopku, kot smo to 

storili v preglednicah 4 in 5; podatke smo vpisali v preglednico 7. 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in jih vnesli v zgornjo 

preglednico 7. Podatki so bili tedaj pripravljeni za nadaljnjo obdelavo s programom SPSS. 

6.4 Empirični testi za H2 

Pridobili smo naključni vzorec velikih podjetij predelovalne industrije za leto 2012. Podatki 

(spremenljivke) so bili »dobiček ali izguba iz poslovanja (E v EUR)« na zaposlenega, 

izražena v EUR« E/Y=C (EUR). Podatki so v preglednici 7: »Obdelava podatkov – leto 

2012«, in sicer v četrtem stolpcu. 

Izbira testne statistične metode 

Zanimalo nas je, kakšen vpliv ima na rezultate poslovanja preučevanih podjetij lastninski 

delež države v proučevanih podjetjih. Za to raziskovalno vprašanje smo si zastavili domnevi: 

- H02: Podjetja v večinski lasti države so enako dovzetna za krizna stanja kot ostala. 

- H2: Podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna stanja. 

Za izvedbo empiričnega testa za preverjanje druge raziskovalne domneve je bila 

najprimernejša metoda Pearsonova korelacija. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom se 

izvede (izračuna) korelacija med dvema spremenljivkama v vzorcu. Vrednost Pearsonovega 

koeficienta izraža moč in smer linearnih razmerij med pari zveznih spremenljivk. S to 

korelacijo se oceni, ali obstajajo statistični dokazi za linearno razmerje med istimi pari 

spremenljivk v populaciji oziroma kako veliko in kako usmerjeno je to linearno razmerje. To 

soodvisnost predstavlja populacijski korelacijski koeficient ρ (ro). Pearsonova korelacija je 

parametrični test. Parametrični testi izhajajo iz predpostavke, da je spremenljivka v populaciji 

normalno porazdeljena. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, ta metoda ni primerna za proučevane 

podatke (Kent State University 2015b). 
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Pearsonova korelacija se pogosto uporablja za: 

- korelacije med pari spremenljivk, 

- korelacije znotraj in med sklopi več spremenljivk. 

Pearsonova korelacija kaže: 

- ali obstaja statistično značilno linearno razmerje med dvema zveznima spremenljivkama, 

- moč linearnega razmerja (kako dobro se prilagaja premici), 

- smer linearnega razmerja (povečanje ali zmanjšanje). 

Pearsonov koeficient izraža povezave le med zveznimi spremenljivkami. S to metodo se ne da 

sklepati nobenih vzročnih zvez, ne glede na velikost korelacijskega koeficienta.  

Podatki morajo izpolnjevati naslednje zahteve (Kent State University 2015b): 

- dve ali več zveznih spremenljivk, 

- vrednosti morajo biti definirane na vseh spremenljivkah, 

- linearni odnos med vsemi spremenljivkami, 

- neodvisnost meritev (neodvisnostno opazovanje); posamezna meritev ne sme vplivati na 

druge meritve, 

- vsak par spremenljivk je normalno porazdeljen – sledi normalni distribuciji, 

- naključni izbori vzorcev (podatkov) iz populacije in 

- izstopajoče podatke se odstrani. 

Ničelno domnevo (H0) in alternativno domnevo (H1) smo morali zastaviti tako, da se iz nje 

zazna, ali bo test enostranski ali dvostranski. 

Dvostranski test (two-tailed test): 

H0: ρ = 0 (»populacijski korelacijski koeficient je enak 0, ni nobene povezave med 

spremenljivkami«), 

H1: ρ ≠ 0 (»populacijski korelacijski koeficient različen od 0, korelacija med spremenljivkami 

lahko obstaja«)  

ter enostranski test (one-tailed test); 

H0: ρ = 0 (»populacijski korelacijski koeficient je enak 0, ni nobene povezave med 

spremenljivkami«), 

H1: ρ > 0 (»populacijski korelacijski koeficient je 0, pozitivna korelacija lahko obstaja«) 

ali 

H1: ρ < 0 (»populacijski korelacijski koeficient manjši od 0, negativna korelacija lahko 

obstaja«), 

ρ je populacijski korelacijski koeficient (Kent State University 2015b). 
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Empirični test H2: celotni vzorec 

Izvedli smo testno statistiko s programom SPSS in s pomočjo Pearsonove korelacije preverjali 

H2: »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v EUR E/Y = C«. 

Hipotezo smo testirali na pridobljenem vzorcu iz preglednice 7: »Obdelava podatkov – leto 

2012«, pri čemer je bilo treba  definirati dve spremenljivki, in sicer: 

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega, izražena E/Y = C za leto 2012«, kot 

odvisna spremenljivka, kar smo v programu SPSS označili z D_2012 in 

- »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%)«, kar smo v programu SPSS označili z 

O_2012.  

Pri tem nas je zanimalo, ali so proučevana podjetja v lasti ali delni lasti države bolj dovzetna 

za krizna stanja kot ostala podjetja, ki niso v lasti ali solastništvu države. Izvedli smo 

preizkus, s katerim smo ugotavljali, ali med spremenljivkama »dobiček ali izguba iz 

poslovanja na zaposlenega, izražena E/Y = C za leto 2012« in »delež lastnine države, izražen 

v odstotkih (%)« obstaja statistično pomembna povezava, ali je pozitivna ali negativna in 

kako visoka je.  

Empirični test H2: pomanjšani vzorec 

Pri testiranju »H2: – pomanjšani vzorec« dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v 

EUR E/Y = C, smo izvedli povsem enak postopek kot za test 1 v poglavju »6.5.2 Empirični 

test H1: celotni vzorec« s to razliko, da smo iz vzorca izvzeli prvih štirinajst podjetij, in to 

zato, ker so prva podjetja (priloga 3: »Vzorec podjetij iz leta 2012«) v vzorcu takšna, da v njih 

država ni udeležena s svojim lastninskim deležem (razen ene s 27 % deležem države) in 

zaradi tega, da smo v pomanjšani vzorec vključili podjetja z več kot 200 zaposlenimi. V to 

empirično obdelavo smo torej vključili podjetja od 15. zaporedne številke naprej. 

Do vključno zaporedne številke 14 so podjetja manjša glede na število zaposlenih in so bila v 

preteklosti pred našimi raziskovanji že v celoti lastninjena ali pa sploh niso bila nikoli v lasti 

države. 

Tudi na tem mestu nas je zanimalo, ali so proučevana podjetja, ki so sedaj za razliko od 

prvega testa večja od približno 200 zaposlenih, bolj dovzetna za krizna stanja kot ostala 

podjetja, ki niso v lasti ali solastništvu države. Izvedli smo preizkus, ali obstaja med 

spremenljivkama »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v EUR E/Y = C za leto 

2012« in »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%)« statistično pomembna povezava, ali 

je korelacija pozitivna ali negativna in kako visoka je, če ta obstaja. 

Testirali smo pridobljeni vzorec iz preglednice 7: »Obdelava podatkov – leto 2012«, zmanjšan 

do vključno zaporedne številke 14, kjer je bilo treba  definirati dve spremenljivki, in sicer: 
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- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega, izražena E/Y = C za leto 2012«, kot 

odvisna spremenljivka, kar smo v programu SPSS označili z D_2012_V in 

- »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%), kar smo v programu SPSS označili z 

O_2012_V. 

6.5 Potrjevanje ali zavračanje hipotez za H2 

S programom SPSS smo pridobili izpise, ki so razvidni iz priloge 7: »H2: dobiček ali izguba 

iz poslovanja na zaposlenega E / Y = C; test 1« in priloge 8: »H2: dobiček ali izguba iz 

poslovanja na zaposlenega E / Y = C; test 2«. Na podlagi pridobljenih rezultatov (izpisov) 

smo v nadaljevanju sprejeli oziroma zavrnili hipotezo. 

Potrjevanje ali zavračanje hipotez za H2: test 1 – celotni vzorec 

Za izračun smo uporabili spremenljivki »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v 

EUR E/Y = C za leto 2012« in »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%)«. Uporabili 

smo program SPSS - Pearsonovo korelacijsko metodo – enostranski test (one-tailed test). 

Izvedeni »test 1« je pokazal, da je korelacija (Pearson Correlation) negativna in nizka, saj 

znaša –0,213 ter stopnjo zaupanja, ki je 0,061 za enostranski test (1-tailed) pri 54 vzorčenih 

podjetjih – enotah. 

Podatki so razvidni iz priloge 7: »H2: dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v 

(EUR), E/Y = C, test 1«. 

Dobljena statistična značilnost (signifikantnost ali stopnja tveganja) je 0,061, kar je malo več, 

kot je zahtevana stopnja tveganja p = 0,05. Povezave med tema spremenljivkama na ravni 

celotnega vzorca torej nismo sprejeli. 

Na podlagi vzorca obravnavanih podjetij ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja zavrniti 

ničelne domneve H02: »Podjetja v večinski lasti države so enako dovzetna za krizna stanja 

kot ostala«, zaradi česar ne moremo trditi, da so podjetja v večinski lasti (ali delni lasti) 

države bolj dovzetna za krizna stanja. 

Potrjevanje ali zavračanje hipotez za H2: test 2 – pomanjšani vzorec 

Tudi tukaj smo za izračun uporabili spremenljivki »dobiček ali izguba iz poslovanja na 

zaposlenega v EUR E/Y = C za leto 2012« in »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%)« 

za podjetja, ki so sedaj večja od približno 200 zaposlenih. Uporabili smo program SPSS in 

Pearsonovo korelacijsko metodo – enostranski test (One-tailed test).  
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Izvedeni test je pokazal, da je korelacija (Pearson Correlation) med zgoraj omenjenima 

spremenljivkama signifikantna (p = 0,035 za enostranski test), negativna in nizka, saj znaša 

r = –0,290 pri 40 vzorčenih podjetjih. 

Podatki so razvidni iz priloge 8: »H2: dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega v EUR, 

E/Y = C, test 2«. 

Dobljena statistična značilnost (signifikantnost ali stopnja tveganja) je 0,035, kar je manj, kot 

je zahtevana stopnja tveganja p = 0,05. Povezavo med tema spremenljivkama na ravni 

celotnega vzorca lahko sprejmemo. 

Na podlagi vzorca obravnavanih podjetij z več kot 200 zaposlenimi smo pri stopnji tveganja, 

manjši od p = 0,05, zavrnili ničelno domnevo H02 in sprejeli sklep, da so obravnavana 

podjetja z več kot 200 zaposlenimi v večinski lasti (ali delni lasti) države bolj dovzetna za 

krizna stanja. 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA: H3 – EKONOMSKI UČINEK INVESTICIJE 

DRŽAVE 

Tretja raziskovalna domneva v tej nalogi je bila zastavljena z namenom, da se prouči 

povezanost med investicijami ali potrošnjo države in finančno uspešnostjo velikih podjetij 

predelovalne industrije. Raziskovalna domneva, ki smo si jo zastavili za ta namen, je: 

- H3: Ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje zapadejo v krizo. 

7.1 Opredelitev potrebnih podatkov in vzorca za raziskavo za H3 

V nadaljnjem postopku raziskave smo preverili tretjo raziskovalno domnevo. Tako kot do 

sedaj smo tudi za ta del raziskave potrebovali vzorec. Za preverjanje te domneve smo se 

odločili, da jo potrdimo ali ovržemo s pomočjo kvantitativne metode, in sicer s t-testom za 

dva odvisna vzorca. Pri določeni stopnji tveganja bi tako potrdili ali zavrnili ničelno domnevo 

o enakosti med aritmetičnimi sredinami. Za izvedbo tega testa smo potrebovali vzorec 

proučevanih podjetij v dveh različnih časovnih obdobjih. 

Tako kot v petem poglavju moramo tudi sedaj za naključni vzorec določiti časovno obdobje 

zajema podatkov, način vzorčenja in velikost vzorca ter imetnika podatkov za vzorec. 

Za izbor prvega obdobja je bilo smiselno poiskati vzorec, ko je država sorazmerno veliko 

vlagala v investicije ali potrošnjo. Časovno obdobje je bilo celotno poslovno leto. Vzorec 

večje potrošnje države bi bilo lahko leto 2008. Država pa je občutno zmanjšala potrošnjo v 

letu 2012, zato smo to leto vzeli za primerjavo s poslovnim letom 2008. 

Za primerjavo podatkov poslovnih let smo uporabili kvantitativno metodo »t-test za 

preizkušanje domneve o razlikah med dvema aritmetičnima sredinama«. Vzorec za navedeno 

raziskavo za preverjanje »H3: Ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje 

zapadejo v krizo« je moral za vsako posamezno vzorčeno podjetje vsebovati podatke: ime in 

naslov podjetja ter matično številko, ki je pomembna za kasnejše iskanje in dopolnjevanje 

podatkov o posameznem podjetju, število zaposlenih in dobiček ali izgubo podjetja. 

Naknadno smo izračunali še »dobiček ali izgubo iz poslovanja« – izvedeni podatki. 

Podatki za raziskavo navedene hipoteze so se pridobili kot do sedaj s spletni strani Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES 2015b). 

Tako kot smo že omenili, smo za prvi vzorec izbrali podatke iz leta 2008, ko je bila potrošnja 

države večja. Stopnja rasti potrošnje države v letu 2008 je namreč znašala 4,9 odstotne točke, 

kar je razvidno iz preglednice 8 (Banka Slovenije 2014, 11). 
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Preglednica 8: Potrošnja države 
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2014 2015 2016 

Sep. ∆ Sep. ∆ Sep. ∆ 

Aktivnost, zaposlenost, plače stopnje rasti v %       

BDP (realni) 6,9 3,3 –7,8 1,2 0,6 –1,2 –1,0 1,6 1,0 1,3 –0,1 1,8 0,1 

Zaposlenost 3,4 2,6 –1,8 –2,2 –1,6 –0,8 –1,5 0,1 1,2 0,2 0,4 0,6 0,0 

Povprečna sredstva za 
zaposlene 

6,2 7,2 1,8 4,0 1,6 –1,2 1,9 1,2 0,2 1,4 0,1 1,6 0,0 

Produktivnost 3,5 0,7 –6,1 3,5 2,3 –1,8 0,5 1,4 –0,3 1,2 –0,4 1,5 0,2 

ULC (nominalni) 2,6 6,4 8,5 0,5 –0,7 0,6 1,4 –0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 –0,2 

Prispevki k realni rasti BDP odstotne točke       
Domača potrošnja (brez 
zalog) 

7,0 4,0 –5,7 –2,8 –1,3 –3,7 –2,1 0,3 0,8 0,5 0,2 1,2 0,1 

Neto izvoz -2,0 0,2 1,9 2,1 1,4 2,9 1,0 0,9 –0,2 0,7 –0,3 0,5 –0,1 

Spremembe zalog 2,0 –0,9 –4,0 1,9 0,6 –1,8 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Domače povpraševanje realne stopnje rasti v %       
Domača potrošnja 9,0 3,1 –9,5 –0,9 –0,8 –5,6 –2,1 0,3 0,9 0,5 0,2 1,2 0,0 

Zasebna potrošnja 6,3 2,6 0,9 1,0 0,0 –2,9 –4,0 0,1 0,8 0,5 0,3 1,0 –0,2 

Potrošnja države 1,9 4,9 2,4 0,1 –1,3 –1,5 –1,1 –1,7 –0,4 –0,4 0,1 –0,4 –0,1 

Bruto investicije v 

osnovna sredstva 

12,0 7,0 –22,0 –13,7 –4,6 –8,9 1,9 3,3 2,7 1,8 0,1 3,9 1,0 

Vir: Banka Slovenije 2014. 

Vzorec smo določili po podobni metodologiji, kot smo določili dosedanje vzorce. Določitev 

vzorca je vidna iz preglednice 9: »Določitev vzorca za leto 2008 za H3«. 

Preglednica 9: Določitev vzorca za leto 2008 za H3 

Št. zaposlenih v 
podjetjih – interval 

od – do 

Povprečno št. 
zaposlenih v 

intervalu 

Št. pod. v 
letu 2008 

Povprečno število vseh 
zaposlenih v intervalu 

zaokroženo na 100 

Št. vzorčenih podjetij 
v intervalu 

 U V Z = U x V X = Z/5.000 

A 100–200 150 203 30500 6 

B 200–400 300 113 33900 7 

C 400–600 500 31 15500 3 

D 600–1000 800 25 20000 4 

E 1000–1500 1250 19 23800 5 

F 1500–3000 2250 6 13500 3 

G 3000–6000 4500 2 9000 2 

Skupaj vsota  399  30 

Vir: AJPES 2015b.  

Za primerjavo smo vzeli leto, ko je bila državna potrošnja sorazmerno majhna, kar velja za 

leto 2012, saj je bila v tem letu potrošnja države ena od najmanjših, znašala je –1,5 odstotne 

točke (Banka Slovenije 2014, 11), kar prikazuje preglednica 8. 
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7.2 Urejanje podatkov za H3 

Tudi tu smo za potrebe preverjanja H3 izračunali sestavo dveh vzorcev za leto 2008 in leto 

2012, kar smo izvedli po podobnem postopku kot pri H1. Dobljene podatke smo vpisali v 

prilogo 4 v preglednico: »Vzorec podjetij iz let 2008 in 2012«. 

Število zaposlenih in »dobiček ali izguba iz poslovanja« (E v EUR) smo v prilogo 4 vpisali po 

pridobitvi podatkov po enakem postopku, kot smo to storili za pridobitev vzorca za H1.  

Podatke »dobiček ali izguba iz poslovanja« (E in M v EUR) na zaposlenega« smo izračunali 

naknadno po enakem postopku kot do sedaj. 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in jih vnesli v preglednico 10. 

Tedaj so bili podatki v preglednici 10 primerni za nadaljnjo empirično obdelavo. 

Preglednica 10: Podatki »dobiček/izguba iz poslovanja na zaposlenega za leti 2008 in 

2012« 

Leto 2008 2012 

Zap. 
št. 

Št. zap. 
v pod. 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja 

Dobiček/izguba iz 
poslovanja na 
zaposlenega 

Št. zap. 
v pod. 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja 

Dobiček/izguba iz 
poslovanja na 
zaposlenega 

 Y E v EUR E/Y = D (EUR) Y E v EUR E/Y = D (EUR) 

1 102 2.798.323 27.435 77 2.349.025 30.507 

2 183 –213.848 –1.169 186 516.896 2.779 

3 122 4.245.905 34.803 122 2.659.255 21.797 

4 158 –155.909 –987 82 134.957 1.646 

5 110 565.627 5.142 47 –107.746 –2.292 

6 160 1.507.758 9.423 121 93.042 769 

7 210 18.440.181 87.810 173 –2.962.417 –17.124 

8 247 2.848.531 11.533 211 3.475.616 16.472 

9 313 174.772 558 296 –6.188.666 –20.908 

10 267 1.016.409 3.807 232 1.671.107 7.203 

11 253 7.014.120 27.724 201 1.721.338 8.564 

12 209 –55.400 –265 288 729.877 2.534 

13 206 1.235.796 5.999 153 1.226.910 8.019 

14 410 981.968 2.395 337 1.454.598 4.316 

15 434 268.245 618 509 –463.997 –912 

16 581 –1.330.112 –2.289 229 339.395 1.482 

17 612 2.844.445 4.648 553 176.067 318 

18 737 3.898.733 5.290 666 13.730.702 20.617 

19 735 –10.267.567 –13.969 353 –828.864 –2348 

20 988 539.898 546 92 402.705 4.377 

21 1130 4.551.916 4.028 1005 24.084.524 23.965 

22 1038 1.697.649 1.636 889 4.779.815 5.377 

23 1288 1.105.077 858 885 26.747 30 

24 1194 –5.136.304 –4.302 1753 –245.416 –140 

25 1097 16.235.114 14.800 944 4.719.443 4.999 

26 1558 30.806.596 19.773 1254 –958.174 –764 

27 2699 86.241.205 31.953 2660 71.105.200 26.731 

Se nadaljuje 



80 

Preglednica 10 – nadaljevanje 

Leto 2008 2012 

Zap. 
št. 

Št. zap. 
v pod. 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja 

Dobiček/izguba iz 
poslovanja na 
zaposlenega 

Št. zap. 
v pod. 

Dobiček/izguba 
iz poslovanja 

Dobiček/izguba iz 
poslovanja na 
zaposlenega 

 Y E v EUR E/Y = D (EUR) Y E v EUR E/Y = D (EUR) 

28 2559 21.806.252 8.521 2198 12.688.000 5.773 

29 5250 223.254.194 42.525 4448 161.382.000 36.282 

30 5253 14.093.820 2.683 4417 14.006.708 3.171 

Povprečje  11.051   6.441 

 

7.3 Empirični testi za H3 

Tako kot v petem poglavju smo tudi tu po enakem postopku testirali domnevo 3, in sicer nas 

je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med »dobičkom ali izgubo iz poslovanja 

na zaposlenega E/Y = C (EUR) v letu 2008« in »dobičkom ali izgubo na zaposlenega E/Y = C 

(EUR) v letu 2012«, ki so jih imela vzorčena velika podjetja predelovalne industrije Podatki 

so v preglednici 10: Podatki »dobiček / izguba iz poslovanja na zaposlenega za leti 2008 in 

2012«. S t-testom smo predpostavko testirali na način, kot da gre za dva različna (a odvisna) 

vzorca, ker smo podatke pridobili od »istih« podjetij v dveh različnih časovnih obdobjih; torej 

v obdobju večje in v obdobju manjše potrošnje države.  

Zanimalo nas je, ali se rezultati poslovanja podjetij v različnih letih zaradi različnih potrošenj 

države (in tudi ostalih potrošenj in vplivov) v različnih letih med seboj razlikujejo. Empirično 

raziskavo smo izvedli s »t-testom za preizkušanje domneve o razlikah med dvema 

aritmetičnima sredinama dveh odvisnih vzorcev«.  

Izvedli smo preizkus, ali podjetja v času manjše potrošnje države (in tudi ostalih manjših 

potrošenj in vplivov) dosegajo slabše rezultate iz poslovanja in s tem bolj pogosto zapadejo v 

krize. 

Postavili smo ničelno domnevo: 

- H03: Zmanjšanje investicij države ne vpliva na poslovanje podjetij. 

Če bi bile aritmetične sredine na primer »dobička ali izgube iz poslovanja na zaposlenega 

E/Y = C (EUR)« v obeh letih enake, bi veljala ničelna domneva: 

- H03: Zmanjšanje investicij države ne vpliva na poslovanje podjetij. 

Če aritmetične sredine ne bi bile enake, bi zavrnili ničelno domnevo H03 in sprejeli 

alternativno domnevo – H3, ki je: 

- H1: Ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje zapadejo v krizo. 
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Domneva je bila enostranska, saj smo domnevali, da bo »dobiček ali izguba iz poslovanja na 

zaposlenega E/Y = C (EUR)« v času zmanjšanja investicij ali porabe države v povprečju 

manjša, kot je bila pred njim. 

Preizkus smo izvedli s pomočjo programa SPSS. 

Definirali smo dve zvezni spremenljivki, in sicer: 

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D (EUR) za leto 2008«, kar smo 

v programu SPSS označili z D_2008 in 

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D (EUR) za leto 2012«, kar smo 

v programu SPSS označili z D_2012. 

Za ugotavljanje značilnosti razlik smo uporabili t-test za odvisne vzorce. 

7.4 Potrjevanje ali zavračanje hipoteze H3 

Za izračun smo uporabili spremenljivko »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega 

E/Y = D (EUR)«, pri čemer smo primerjali njeno vrednost v dveh različnih letih.  

Povprečen dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega (E/Y = D) v letu 2008 je znašal 

11.051 EUR. Tega smo primerjali s povprečnim dobičkom ali izgubo na zaposlenega 

(E/Y = D) v letu 2012, ki je znašal 6.441 EUR. Velika razlika med povprečjema obeh let še 

dodatno opravičuje uporabo t-testa. Preverjali smo, ali je razlika med tema vrednostma 

(4.610 EUR) statistično pomembna. 

S programom SPSS nismo mogli izvesti enostranskega t-testa za odvisna vzorca, zato se 

verjetnost p oziroma Sig. (2-tailed) 0,243 nanaša na dvostranski test. Pripadajoča verjetnost za 

enostranski test je torej 0,243/2 = 0,122. Podatki so razvidni iz priloge 9: »H3: dobiček ali 

izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D«. 

Dobljena verjetnost 0,122 je večja od stopnje tveganja p = 0,05. Na podlagi primerjave 

odvisnih vzorcev torej ni bilo mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne 

domneve H0, zato ne moremo trditi, da ob zmanjševanju investicij države podjetja 

množičneje zapadejo v krizo. 
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8 RAZLAGA REZULTATOV, OMEJITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

Dobili smo rezultate testiranj za posamezne hipoteze, ki smo jih na podlagi rezultatov 

statističnih testov sprejeli ali zavrnili. Izvedene hipoteze - raziskovalne domneve so naravnane 

v smeri ciljev raziskave te naloge, da bi odkrili, kateri zunanji dejavniki povzročajo slabše 

poslovne rezultate v izbrani skupini podjetij in s tem potiskajo podjetja v krizne situacije. 

Seveda smo pri izboru hipotez izhajali iz teoretičnih izhodišč, ki so že nakazovala možne 

rezultate, a jih je bilo treba  v raziskavi preveriti, da bi pridobile veljavnost. 

Teoretičnih izhodišč ne smemo samoumevno razglasiti za pravilne za vse situacije, saj le-ta 

običajno izhajajo iz občih raziskav na svetovni ravni, mi pa smo proučevali specifično 

skupino podjetij – velika podjetja predelovalne industrije, in to v specifičnem gospodarskem 

okolju v Republiki Sloveniji. Zato je bilo zanimivo raziskati, kako se te teorije zrcalijo v našo 

proučevano skupino podjetij v domačem gospodarskem okolju. 

8.1 Razlaga rezultatov testiranja H1 

Iz pregleda literature smo ugotovili, da finančna kriza prizadene večino podjetij. Štiblar 

(2008, 167) pravi, da se finančna kriza najmočneje prenaša v realni sektor gospodarstva, prvič 

prek posojilnega krča: posojil skoraj ni več, če pa so, so kratkoročna in postajajo predraga. 

Zato sledi povečanje finančne nediscipline, ker ni posojilne podpore bank, gospodarski osebki 

pa s podaljševanjem plačevanja financirajo lastno proizvodnjo in trgovino. Hkrati se povečajo 

pritiski za kompenzacije, kar pomeni netransparentnost poslovanja in izostanek primerjav za 

uspešnost dela. Druga posledica je zmanjšanje izvoza zaradi recesije, zato padajo tako 

proizvodnja kot investicije v podjetjih. Tretja posledica je v tem, da se ob zmanjšanju plač ali 

celo zaposlitev in negotovi prihodnosti zmanjšuje potrošnja. Potrošniki se obnašajo bolj 

racionalno: zmanjšuje se nakup luksuznih dobrin, trajnih dobrin, tudi pri normalnih 

potrošnikih se količine nakupov zmanjšujejo. Potrošniki bolj iščejo vrednosti, bolj se 

pogajajo, zmanjšujejo nakupe in se sprašujejo, ali določene dobrine res potrebujejo.  

Navedbe Štiblarja, predvsem pa navedbo, da se »kriza v realni sektor gospodarstva 

najmočneje prenaša preko posojilnega krča: posojil v času krize skoraj ni več, če so, pa so 

kratkoročna in vse dražja« bomo v nadaljnji razlagi podkrepili z rezultati testov in jih 

poskušali nazorno predstaviti. 

Zastavljeno prvo raziskovalno domnevo »H1: Ob nastanku svetovne finančne krize se število 

podjetij s kriznimi stanji poveča« smo v poteku raziskave potrdili. Ob tem smo predpostavili, 

da se: 

- slabši pogoji poslovanja – krizno stanje v RS – odražajo na finančnih rezultatih 

proučevanih podjetij in da 
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- v povprečju slabši finančni rezultati podjetja potiskajo bolj množično v krize, zato se 

število podjetij s kriznimi stanji poveča. 

Raziskovalno hipotezo smo potrdili na osnovi primerjave dveh gospodarsko gledano različnih 

let, in sicer smo jo preiskovali na podlagi primerjav finančnih podatkov »dobiček ali izguba iz 

poslovanja na zaposlenega E/Y = C (EUR)« iz leta 2007 (obdobje pred krizo) in za leto 2009 

(obdobje med krizo) in na podlagi primerjav finančnih podatkov »čisti dobiček ali izguba na 

zaposlenega M/Y = C (EUR)« iz leta 2007 (pred krizo) in iz leta 2009 (med krizo). 

Zastavljeno hipotezo H1 smo potrdili preko primerjave obeh vrst spremenljivk.  

Dva testa z različnimi finančnimi podatki smo izvedli zato, da lahko medsebojno primerjamo 

rezultate testne statistike. Na podlagi testne statistike smo ugotovili, da sta aritmetični sredini 

odvisnih vzorcev med seboj statistično pomembno različni na bistveno nižji stopnji tveganja, 

kot so običajne zahteve v raziskovanju (p < 0,05), kar je razvidno iz rezultatov: 

- v prvem primeru za »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = C (EUR)« je 

Sig. (1 tailed) znašala 0, 0045 in 

- v drugem primeru za »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR)« je Sig. (1 

tailed) znašala 0,0025. 

Ker smo že opisali, kaj pomenijo podatki »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega 

E/Y = C (EUR)« in tudi »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR)«, ne bomo 

ponovno podrobno opisovali teh podatkov. Lahko pa povzamemo: 

- podatek »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = C (EUR)« zajema vse 

prihodke in vse odhodke iz poslovanja na zaposlenega in  

- podatek »čisti dobiček ali izguba na zaposlenega M/Y = C (EUR)« se razlikuje od prvega 

podatka v tem, da so dodani »vsi finančni prihodki in odhodki ter odhodek za davek na 

zaposlenega«. V tem podatku so torej poleg vseh prihodkov in vseh odhodkov iz 

poslovanja vključeni vsi finančni prihodki in odhodki, kot so: finančni prihodki iz 

deležev, finančni prihodki iz danih posojil, finančni prihodki iz poslovnih terjatev ter 

drugi prihodki in finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb, finančni 

odhodki iz finančnih obveznosti, finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, drugi 

odhodki ter davek na dobiček. 

Razlaga, zakaj sta si povprečji med letoma 2007 in 2009 tako različni, je ta, da so finančni 

prihodki in odhodki močno vplivali – še dodatno poslabšali rezultate podjetij v kriznem letu 

2009. Ta rezultat je na primer povezan z dražjimi krediti na odhodkovni strani in manjšimi 

prihodki iz deležev ali danih posojil na prihodkovni strani, ki so še dodatno poslabšala 

poslovne rezultate preučevane skupine podjetij, zato lahko trdimo, da sta finančna in nato 

vsesplošna gospodarska kriza značilno vplivali na finančne rezultate v obravnavanih podjetjih 

in s tem na bolj pogosto zapadanje podjetij v krizna stanja. 



84 

Za leto 2007 smo od »povprečnega čistega dobička ali izgube na zaposlenega M/Y = C« 

odšteli »povprečni dobiček ali izgubo iz poslovanja E/Y = D za leto 2007;  

6600 EUR – 7805 EUR = –1205 EUR. Rezultat, ki je –1205 EUR, nam pove, za koliko se je 

v povprečju poslabšal »dobiček na zaposlenega zaradi stroškov zgoraj opisanih vseh finančnih 

prihodkov in odhodkov ter davkov« v letu 2007. 

Smiselno smo ponovili izračun za krizno leto 2009 tako, da smo od »povprečnega čistega 

dobička ali izgube na zaposlenega M/Y = C« odšteli »povprečni dobiček ali izgubo iz 

poslovanja E/Y = D za leto 2009; –38 EUR– 3909 EUR = –3947 EUR. Rezultat, ki je  

–3947 EUR, nam pove, za koliko se je povprečno poslabšal »dobiček na zaposlenega zaradi 

stroškov opisanih finančnih prihodkov in odhodkov ter davka na zaposlenega« v letu 2009 – v 

času krize. 

Iz izvedenih izračunov je razvidno, da se je v kriznem letu 2009 (izračun:  

–3947 EUR/–1205 EUR = 3,3) glede na leto 2007 v povprečju za trikrat poslabšal dobiček na 

zaposlenega zaradi vseh finančnih prihodkov in odhodkov ter davka na zaposlenega M/Y = C. 

Povedano drugače so predvsem finančni odhodki poslabšali rezultate. Ker je bil davek od 

dobička pravnih oseb leta 2007 23 % in leta 2009 21 % (IR 2016), ga lahko pri razlagi 

vplivov zanemarimo, saj se ga obračuna vsem po enakih kriterijih. Obdavčitev dobička 

pravnih oseb se je v kriznem letu 2009 celo zmanjšala za 2 %, tako da ni poslabševala, ampak 

celo izboljšala rezultate v povezavi s »povprečnim dobičkom ali izgubo iz poslovanja 

E/Y = D za leto 2009«. Iz enakih razlogov lahko pri razlagi rezultatov zanemarimo tudi davek 

na zaposlenega. To pomeni, da so na navedene rezultate vplivali predvsem finančni prihodki 

in odhodki. 

Če primerjamo samo dobiček ali izgubo iz poslovanja na zaposlenega »E/Y = D« ugotovimo, 

da se je v kriznem letu 2009 povprečno za dvakrat (izračun: 7805 EUR/3909 EUR = 2) 

zmanjšal povprečni »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega E/Y = D«. 

Ti rezultati nam povedo, da se je dobiček iz poslovanja na zaposlenega sicer v kriznem letu 

2009 prepolovil, a je težišče slabega rezultata na finančnih stroških. 

Takšni rezultati sovpadajo s teoretičnimi navedbami Štiblarja (2008, 167) in še dodatno 

potrjujejo močan vpliv krize na proučevana podjetja. Do sedaj smo ugotovili, kaj je bistveno 

poslabšalo rezultate v proučevanih podjetjih. V nadaljevanju pa bomo poskusili spisati 

smernice, da do teh slabosti v bodoče ne bi več prihajalo.  

8.2 Razlaga rezultatov testiranja H2 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo predvidevali, da država kot lastnik ali delni lastnik ne 

izkorišča strateških lastninskih povezav v dovolj veliki meri, kar se med drugim odraža na 

poslovanju njenih podjetij. 



 

85 

Drugo zastavljeno hipotezo »H2: Podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna 

stanja« smo s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta testirali dvakrat. Pri tem so 

nas zanimale povezave med naslednjima spremenljivkama:  

- »dobiček ali izguba iz poslovanja na zaposlenega«, izražena E/Y = C za leto 2012« in 

- »delež lastnine države, izražen v odstotkih (%)«, 

Povezava ni bila statistično značilna (p = 0,061 je malo več kakor meja p = 0,05), torej na 

podlagi vzorca obravnavanih podjetij ni bilo mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja zavrniti 

ničelne domneve H02: »Podjetja v večinski lasti države so enako dovzetna za krizna stanja 

kot ostala«. To pomeni, da ne moremo trditi, da so podjetja v večinski lasti (ali delni lasti) 

države bolj dovzetna za krizna stanja. 

Ker je bil rezultat blizu mejne vrednosti stopnje tveganja p = 0,05, smo pregledali vzorec 

naših obravnavanih podjetij in ugotovili, da vzorčena podjetja do vključno zaporedne številke 

14 ne vsebujejo državne lastnine, razen enega s 27 % deležem. Iz vzorca smo črtali tudi tega, 

da smo lahko prišli do meje s pod 200 zaposlenimi. Zato smo se odločili še za testiranje 

vzorca, ki smo mu odvzeli podjetja – enote do vključno zaporedne številke 14. 

V testu 2 (z pomanjšanim vzorcem) smo testiranje raziskovalne domneve H2 izvedli po 

enakem postopku. Ugotovili smo, da je korelacija (Pearson Correlation) nizka, negativna – 

znašala je –0,290, ter statistično pomembna (p = 0,035 za enostranski test (1-tailed) pri 40 

vzorčenih podjetjih, kar je manj od stopnje tveganja p = 0,05). Drugo hipotezo H2 z 

zmanjšanim vzorcem smo torej potrdili.  

Pri tej hipotezi smo predpostavili, da je višji delež državne lastnine, izražen v odstotkih, 

povezan s slabšimi finančnimi rezultati izbrane skupine podjetij v izbranem letu 2012. 

Zato lahko trdimo, da obravnavana podjetja, ki so v lasti ali v delni lasti države, v povprečju 

dosegajo slabše finančne rezultate, s tem pa pogosteje zapadajo v krizna stanja kot ostala 

podjetja, ki niso v lasti ali delni lasti države. 

Bohinc (2013, 246) navaja, da se vlada po smernicah Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) in po Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb 

države (ZUKN, Ur. l. RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) ne sme vmešavati v vsakodnevno 

vodenje družb v državni lasti, je pa splošno znano, da se je vmešavanje politike v vodenje 

družb nadaljevalo tudi po ustanovitvi Agencije za upravljanje kapitalskih naložb - AUKN. 

Pritiski posameznih ministrov na kadrovske in razvojne rešitve v podjetjih v državni lasti 

lahko ovrednotimo kot primere ravnanj, izrazito nasprotne smernicam OECD, pa tudi ZUKN 

in predvsem ZGD-1. 

Dubrovski (2004b, 161) meni, da so lastninske povezave namenjene predvsem povečevanju 

skupne konkurenčnosti, reševanju razvojnih problemov, odpravi deficita v razpoložljivih 



86 

sredstvih in iskanju komplementarnih sinergij. Možno je, da podjetja v lasti ali delni lasti 

države v nezadostni meri izkoriščajo lastninske povezave, kar se odraža na poslovnih 

rezultatih podjetij, ki smo jih obravnavali. Tudi Tavčar (2009, 74–75) je mnenja, da je za 

podjetja, ki ne dosegajo praga gospodarnosti ali kritične mase, smiselno interno, zatem 

pogodbeno in končno lastninsko povezovanje. To velja tudi za obravnavana podjetja. 

Strateško sodelovanje in povezovanje oziroma strateška partnerstva sodijo med sodobne 

oblike vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti v globalnem tržnem okolju. Rastoča 

konkurenca v vseh pogledih zahteva več poglobljenega sodelovanja s partnerji – dobavitelji, 

odjemalci, konkurenti in izvajalci posameznih funkcij (Dubrovski 2009, 78). 

Pri testiranju te raziskovalne domneve so rezultati empiričnega testa za obravnavana podjetja 

z več kot 200 zaposlenimi sovpadli s teoretičnimi ugotovitvami navedenih avtorjev. 

8.3 Razlaga rezultatov testiranja H3 

Zastavljene tretje hipoteze H3: »Ob zmanjševanju investicij države podjetja množičneje 

zapadejo v krizo« s pomočjo enostranskega t-testa za odvisna vzorca nismo potrdili, saj je bila 

stopnja tveganja večja od 0,05 (znašala je p = 0,243). Sprejeli smo ničelno hipotezo H03: 

»Zmanjšanje investicij države ne vpliva na poslovanje podjetij«. 

Raziskovalno hipotezo smo testirali z vidika potrošnje države v različnih letih, in sicer v letu 

2008, ko je imela država veliko potrošnjo in v letu 2012, ko je država dokaj zmanjšala 

potrošnjo, kar je razvidno iz finančnega pokazatelja »dobiček ali izguba iz poslovanja na 

zaposlenega E/Y = D«.  

Ena od možnih razlag za takšen rezultat je, da je naše gospodarstvo izvozno naravnano, 

domača potrošnja države pa ne vpliva dovolj močno na preučevano skupino podjetij 

predelovalne industrije, da bi značilno vplivala na poslovne rezultate podjetij, saj je po 

podatkih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj povprečni delež 

menjave s tujino v letu 2012 dosegel 73,0 % BDP (UMAR 2016), kar nakazuje na močno 

vpetost slovenskega gospodarstva v mednarodno gospodarstvo. Teorija multiplikatorja nam 

namreč pravi, da je multiplikator odprtega gospodarstva razlika med BDP in domačo porabo 

(trošenje gospodinjstev, investicije in poraba države), ki je tako natanko enaka neto izvozu. 

Celotno povpraševanje torej ne vključuje le domačega povpraševanja, temveč tudi tuje 

povpraševanje po domačem blagu oziroma storitvah (Žižmond idr. 2005, 155–158).  
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8.4 Omejitve, predlogi za izboljšave in možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Vsaka raziskava ima svoje omejitve, tako jih ima tudi ta. Raziskavo smo lahko izvedli le z 

uporabo virov ali podatkov, do katerih smo lahko dostopali. To je sicer obča omejitev, 

konkretne omejitve, na katere smo naleteli, pa so naslednje; 

V tej raziskovalni nalogi smo operirali z vzorci in dobljene rezultate pridobili iz sorazmerno 

majhnih vzorcev. Smiselno bi bilo povečati velikost vzorcev (števila enot oz. podjetij v njih) 

ali pa narediti raziskavo s celotno proučevano skupino podjetij, če bi bil dostop do podatkov 

povsem prost. S tem bi bili rezultati raziskave še bolj zanesljivi in veljavni.  

Podatke, potrebne za raziskavo, smo pridobili iz obstoječih baz podatkov, ki jih nismo 

dodatno preverjali in jih tudi ni bilo mogoče. Prav tako nismo dodatno preverjali pravilnosti 

sekundarnih virov, ki so navedeni v publikacijah in iz katerih se je povzemalo. 

Smiselno bi bilo raziskavo nadaljevati ali razširiti tudi na druge skupine podjetij po različnih 

velikostih in panogah. 

Ob pisanju dispozicije za to raziskovalno nalogo nam še niso bile poznane vse podrobnosti in 

pasti v raziskavi, zato bi sedaj zastavili hipoteze malce drugače, kot na primer za H2: 

»Podjetja v lasti ali delni lasti države dosegajo slabše rezultate«; dodali smo podjetja v delni 

lasti države, saj smo šele pri vzorčenju in nato pri pregledovanju letnih poročil podjetij 

ugotovili, da je država v veliko podjetjih le delni lastnik, ne pa lastnik v celoti. Kljub temu 

nismo zgrešili bistva raziskave, saj povprečno slabši finančni rezultati podjetja bolj množično 

potiskajo v krize. 

Problematična je lahko tudi uporaba predpostavk, kot na primer ta, da povprečno slabši 

finančni rezultati (izkazi), pomenijo povprečno večje število povzročenih kriz v podjetjih. 

To je bil le manjši nabor hipotez in s tem smo preučili le manjši del nabora zunanjih 

dejavnikov obravnavane skupine podjetij, ki vplivajo na poslovanje podjetij izbrane skupine. 

Preučili bi lahko npr. tudi vpliv globalizacije gospodarstva in druge zunanje dejavnike, ki 

izhajajo iz teorije. Raziskavo bi lahko razširili še na celo paleto notranjih vzrokov 

povzročanja kriz v izbranih podjetjih. Seveda pa ni treba ostati samo pri tej skupini podjetij – 

raziskovanje lahko razširimo še na podjetja v drugih panogah; recimo gradbeništvo. Možnosti 

nadaljnjega raziskovanja v tej smeri so torej zelo velike. 

Poleg že uporabljenih pokazateljev uspešnosti poslovanja (finančni kriteriji) bi lahko nalogo 

razširili še z drugimi pokazatelji uspešnosti podjetij, kot so znanje, medčloveški odnosi v 

podjetju... V nalogi smo namreč uporabili le kvantitativne metode – lahko bi uporabili še 

kvalitativne metode, ki bi nam omogočale dodaten, vsebinski vpogled v obravnavano 

problematiko. 
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Prav tako v raziskavi nismo kontrolirali ostalih negativnih in pozitivnih dejavnikov, ki 

vplivajo na uspešnost poslovanja proučevanih podjetij, kot so npr. problemi lokalnega okolja, 

slučajni dejavniki (npr. škoda zaradi različnih naravnih nesreč, kot so poplave, požari...) in 

notranji dejavniki – management podjetij.  

S Pearsonovo korelacijo smo preverjali povezavo, ne pa vzročne zveze med lastništvom 

države in poslovnim izidom.  

Upoštevalo se je zatečeno stanje, ki pa se zaradi današnjih razmer in razmer v bodoče lahko 

tudi spremeni; podatki in ugotovitve so vezane so na določeno gospodarsko okolje, razmere in 

čas. Raziskavo smo delali znotraj slovenskega gospodarskega okolja, ki pa ima svoje 

specifike v primerjavi z ostalimi narodnimi gospodarstvi. Prav tako so ugotovitve vezane na 

velika podjetja predelovalne industrije, ki so bila v tej raziskavi obravnavana. 



 

89 

9 SMERNICE, PRIPOROČILA IN PRISPEVEK NALOGE 

V tej raziskovalni nalogi smo, tako kot nakazuje že njen naslov, preučevali vpliv zunanjih 

dejavnikov na uspešnost finančnih pokazateljev in predpostavili, da povprečno slabši finančni 

rezultati bolj potiskajo preučevana podjetja v krizne razmere. Preučevana velika podjetja 

predelovalne industrije so zelo pomembna za narodno gospodarstvo, saj izvajajo eno od 

ključnih gospodarskih dejavnosti, ki pripomore k rasti BDP in s tem izhodu gospodarstva iz 

krize. 

V nalogi smo določili možne zunanje dejavnike, ki vplivajo na povzročanje kriz v 

proučevanih podjetjih. Preko raziskovanja smo prišli do rezultatov, s katerimi smo preverili 

zastavljene hipoteze. Dve od zastavljenih hipotez smo potrdili, ene pa ne.  

Hipotezi, ki sta bili potrjeni, sta: 

- H1: ob nastanku svetovne finančne krize se število podjetij s kriznimi stanji poveča in 

- H2: podjetja v večinski lasti države so bolj dovzetna za krizna stanja. 

Tretje hipoteze (H3) nismo potrdili, zato smo sprejeli ničelno hipotezo, ki se glasi: 

- H03: zmanjšanje investicij države ne vpliva na poslovanje podjetij. 

Tako smo prišli do končnih rezultatov te naloge. 

9.1 Smernice in priporočila 

Na podlagi teorij preučevanja kriz smo že ugotovili, da s pravilnim in pravočasnim 

ukrepanjem lahko razrešujemo potencialne in latentne krize v podjetjih. Dubrovski (2011, 

242) navaja, da je naloga managementa sistematično in načrtno pripravljati in izvajati 

preventivne aktivnosti, na osnovi katerih je mogoče krizo predvideti, omiliti ali jo celo 

preprečiti. Ravno s tem namenom smo za pomembne in vplivne deležnike v podjetjih 

pripravili smernice in priporočila za ravnanje v prihodnje, s ciljem izogibati se kriznim 

stanjem v proučevani skupini podjetij. 

Smernice ali priporočila je smiselno podati pomembnim deležnikom podjetij, saj le-ti 

odločilno vplivajo na odločitve in s tem na stanja, kakršna so v obravnavanih podjetjih, in 

sicer naj se jih poda le tistim, ki se jih ta naloga tudi vsebinsko dotika; to so managerji in 

lastniki proučevane skupine podjetij. 

Vsa priporočila ali smernice za proučevano skupino podjetij so posredno izpeljana iz 

teoretičnih podlag v tej nalogi in potrjenih hipotez oziroma ugotovitev empirične raziskave. 
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Priporočila managementu 

O lastnostih sodobnih managerjev smo že pisali v teoretičnem delu. Omejili bi se le na 

zastavljeni problem in ugotovitve naše raziskave ter na proučevano skupino podjetij – velika 

podjetja predelovalne industrije. 

Za manegerje torej velja, da morajo imeti poleg splošnih zahtevanih osebnostnih lastnosti tudi 

dovolj veliko znanja iz managementa, ekonomije (makroekonomije in finance) ter tudi 

osnovno tehniško znanje s področja, na katerem delujejo. Področje managementa in kriznega 

managementa kot specializirane veje managementa ne bi podrobneje opisovali, saj smo to 

področje dokaj podrobno preučili v teoretičnem delu te naloge. 

Makroekonomska in finančna znanja kot specializirani veji ekonomskih znanj so nujna 

sestavina znanj managerjev. Če teh znanj managerji nimajo, jih morajo pridobiti od notranjih 

ali zunanjih svetovalcev. Razlogi, zakaj so potrebna takšna znanja, so: 

- Finančna znanja so potrebna zato, da se podjetja prekomerno ne zadolžijo s krediti v času 

ekspanzije, saj so takšna podjetja po nastopu recesije zelo ranljiva. Ranljiva so, ker se v 

času recesije znižajo prihodki podjetja, banke pa hočejo izterjati zapadle obveznosti, 

novih kreditov ni ali pa so dragi (visoka obrestna mera). Managerji se morajo tudi v času 

ekspanzije oziroma »debelih krav« vesti racionalno, držati podjetja v dobri kondiciji in 

imeti prihranjeno nekaj akumulacije – rezerve za težke čase. Iz teorije in dosedanje 

poslovne prakse smo namreč ugotovili, da za dobrimi časi pridejo težji – krizni časi. 

- Najemanje kreditov (tudi v času ekspanzije) je smiselno le za konkretne zadeve – stvari, 

za katere z dokaj veliko verjetnostjo domnevamo, da bodo prinašala podjetjem dodano 

vrednost. 

- Zaznavanje »simptomov kriz« – informacij iz bližjega in širšega okolja podjetja je nujno, 

vendar samo po sebi ni dovolj. Te signale je treba pretvoriti v uporabne smernice, na 

primer: podjetja bi se morala razbremeniti raznih nepotrebnih finančnih naložb (delnic), 

ki ne prinašajo prednosti in v samem bistvu nimajo nič skupnega s strateškimi 

lastninskimi povezavami. Do teh naložb sploh ne bi smelo priti, če pa že pride do njih, bi 

se jih morala podjetja znebiti v času ekspanzije ali vsaj ob prvih znakih recesije na 

največjem ekonomskem in finančnem trgu Združenih držav Amerike (ZDA). Od prvih 

znakov recesije in nato krize v ZDA do njenega nastopa pri nas je minilo veliko časa in ta 

čas bi morala obravnavana podjetja nujno izrabiti za prodajo takšnih naložb, dokler so 

bile še nekaj vredne. Seveda je treba spremljati vse večje svetovne ekonomije, ne samo 

ekonomije ZDA, še posebej če so naša podjetja vezana nanje.  

Priporočilo lastnikom 

Tudi lastniki pri poslovanju podjetja igrajo pomembno vlogo, ki bi jo morali vzeti resno in 

odgovorno. Ravno tega nam v dobršni meri manjka predvsem v podjetjih v lasti ali solasti 
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države, kar je med drugim razvidno iz navajanja Bohinca (2013, 246). Lastniki po zakonodaji 

izbirajo nadzorne organe, sicer različno glede na vrsto družbe, a za vse velja, da lastniki preko 

organov nadzora družb nastavijo vrhnje poslovodstvo ali vrhnji management, ki je lahko 

enočlanski ali veččlanski. 

Pri tem je pomembno, da lastniki izberejo najboljše kadre nadzora, ti pa bi se morali potruditi, 

da izberejo najboljše managerje. Vprašanje, ki se nam ponuja samo po sebi, je, zakaj 

obravnavana podjetja, ki so v državni lasti ali delni državni lasti, dosegajo v povprečju slabše 

rezultate kot ostala obravnavana podjetja. Pri tem je treba  upoštevati več možnih razlogov. 

Vse vlade v demokratičnih sistemih s tržnim gospodarstvom imajo kratkoročen interes, in ta 

je »ostati na oblasti«, zato tudi svoja ravnanja usmerijo bolj ali manj vidno v ta cilj. Ta cilj pa 

ima malo skupnega s ciljem »voditi podjetje v stilu dobrega gospodarja«. Cilj zasebnega 

kapitala je imeti taka podjetja, ki na dolgi rok poslujejo pozitivno in prinašajo večje zaslužke, 

kot je vezani kapital (na primer na banki), saj je tudi vlaganje kapitala v podjetja bolj tvegana 

zadeva; ta cilj pa je dolgoročen. Srž problema državne lastnine v podjetjih je izvajanje 

napačnih aktivnosti, potrebnih za razvoj podjetij, saj so le-te podrejene kratkoročnemu cilju. 

Ker vlade nastavljajo nadzorne organe, ti nadzorni organi nastavljajo bolj »ubogljive 

managerje«, kar se pozna na rezultatih poslovanja takega podjetja. Ti managerji lahko 

velikokrat ravnajo nepravilno, kar se odraža v vsakdanji praksi. To je možno zaznati tudi iz 

sredstev javnega obveščanja. Taka neprimerna ravnanja se lahko kažejo kot: 

- neodločna ravnanja pri prvih znakih krize v podjetjih, saj se managerji z odpuščanjem 

odvečnega kadra in s tem ohranjanjem zdravega jedra podjetja bojijo zameriti volilnemu 

telesu, a obenem zamudijo dragocen čas za saniranje podjetja v krizi, 

- mala zavzetost ali predanost za strateški razvoj podjetja, 

- nepotrebne kapitalske povezave, prevzemi, ki nimajo za cilj dviga konkurenčnosti na 

trgu, 

- sklepanja bolj ali manj škodljivih pogodb za podjetja pri nabavi, prodaji, vzdrževanju … 

- izbira na raznih razpisih, prilagojena že vnaprej znanim pravnim ali fizičnim osebam, 

- zaposlovanje odsluženih političnih kadrov, 

- prevelike plače za managerje in prevelike nagrade za nadzornike, ki niso odraz 

poslovanja podjetja, 

- nepotrebne denarne donacije ali sponzorstva … 

Priporočilo, ki iz tega sledi, je, da naj se s podjetji ukvarjajo dobri profesionalni managerji, ki 

jih nadzirajo nadzorni organi z odgovornostjo do lastnikov kapitala in z dolgoročnim 

interesom. Kapitalske povezave pa morajo slediti le optimiziranju procesov v podjetju in s 

tem doseganju večje konkurenčnosti na trgu, ki je vse bolj globalen in zaostren. 



92 

9.2 Prispevek raziskave 

Raziskava potrjuje že nekatera obstoječa teoretična dognanja, ki obravnavajo slovensko 

gospodarstvo. V »poglavju 8 Razlaga rezultatov, omejitve in predlogi za izboljšave« smo 

primerjali teoretična izhodišča z rezultati, pridobljenimi v raziskavi, ki obravnava velika 

podjetja predelovalne industrije v slovenskem gospodarskem okolju. V nadaljevanju smo iz 

teoretičnih podlag in empiričnih ugotovitev izpeljali smernice za ravnanje pomembnih 

deležnikov obravnavane skupine podjetij in podali možnosti oziroma ideje za nadaljnjo 

raziskovanje, še posebej potencialnih dejavnikov povzročanja kriz.  

Vse to smo naredili z namenom, da se slovensko narodno gospodarstvo, katerega pomemben 

sestavni del so velika podjetja predelovalne industrije, lažje in hitreje izvije iz krize in da se 

ne ponavljajo več že videne napake, potrjene in obrazložene s to nalogo ter da se iz že 

storjenih napak nekaj naučimo, saj so le-te drage. 

V kolikor se bodo te usmeritve vsaj delno implementirale v prakso, smo z raziskavo 

prispevali tudi k izboljšanju ali okrepitvi pomembne skupine podjetij in s tem narodnega 

gospodarstva. 

Znanstveni prispevek na področju managementa pa je ta, da smo na osnovi teoretične 

preučitve virov in nato empirične raziskave potrdili vpliv dveh od treh zunanjih dejavnikov 

povzročanja kriz za obravnavano skupino podjetij. Vpliv enega zunanjega dejavnika nismo 

potrdili; posledično je znanstveni prispevek tudi ta, da usmerja nadaljnje raziskave v drugačne 

pristope. Znanstven način preučevanja vpliva nekaterih zunanjih dejavnikov povzročanja kriz 

v izbrani skupini podjetij je pomemben, ker so takšna spoznanja izpeljana iz empiričnih 

dognanj.  

Raziskovanje zastavljenega problema je bilo še toliko bolj upravičeno, ker je bilo izvedeno z 

minimalnimi stroški (podatki so bili brezplačni) ob velikih koristih, če bi bila dognanja iz te 

raziskave upoštevana tako za nadaljnje raziskovanje kot tudi implementacijo v praksi. 

Tako smo prišli do zaključka naloge, v kateri smo skozi celotno nalogo preko zastavljenih 

raziskovalnih domnev teoretično in empirično raziskovali vpliv zunanjih dejavnikov na 

povzročanje kriz v preučevani skupini podjetij, kot vsebinsko nakazuje naslov te naloge 

»Vpliv izbranih zunanjih dejavnikov na nastanek kriz v proučevanih podjetjih«. 
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10 ZAKLJUČEK 

Slovensko gospodarstvo se že vrsto let ne more uspešno izviti iz krize. Možne razloge za ta 

neuspeh je smiselno raziskovati pri eni od najpomembnejših skupin podjetij, to je velikih 

podjetjih predelovalne industrije, saj naj bi imel ta del industrije eno od pomembnih vlog v 

slovenskem gospodarstvu in ustvarjal dodatna delovna mesta v ostalih panogah. To je bil 

zastavljeni raziskovalni problem v tej nalogi. 

Teoretična izhodišča avtorjev s področja kriznega managementa o vzrokih povzročanja kriz v 

podjetjih so si bolj ali manj enotna, da so za večji del kriz v podjetjih odgovorni managerji. 

Tudi v naši temeljni tezi je zapisano, da proučevani zunanji dejavniki pripomorejo k 

povzročanju kriznega stanja v podjetjih, a je za nastanek krize v podjetjih zaradi zanemarjanja 

ali strokovnega nepoznavanja teh dejavnikov iz okolja odločilno odgovoren management in 

ostali deležniki v podjetju. 

Naša temeljna teza se razlikuje od splošno znanih teoretičnih izhodišč le toliko, da smo kot 

delno odgovorne obravnavali tudi deležnike v obravnavani skupini podjetij. S tem mislimo 

predvsem na lastnike podjetij, ki morajo preko organov nadzora skrbeti, da se na ključna 

vodilna mesta v podjetjih nastavi najboljši kader – management. 

Trditve iz temeljne teze so se skozi potek naloge izkazale za pravilne in potrjujejo dosedanja 

spoznanja različnih tujih in domačih avtorjev, saj smo preko raziskave s potrditvijo domnev 

dokazali: 

- da so finančni prihodki in odhodki močno vplivali in še dodatno poslabšali poslovne 

rezultate v proučevani skupini podjetij in 

- da ima »državna lastnina« vpliv na slabšanje rezultatov preučevane skupine podjetij in s 

tem na povzročanje kriz v teh podjetjih. 

Tako smo dosegli namen naloge, ki je bil najti in potrditi nekatere pomembne zunanje 

dejavnike v našem gospodarskem okolju, ki so po našem mnenju ključni vzrok za nastanek 

kriz v proučevanih velikih podjetjih predelovalne industrije. 

Cilj naloge, ki smo ga zastavili na začetku, je bil dosežen, saj smo napisali smernice, ki naj bi 

bile vodilo, kako naj se v bodoče izognemo ponavljanju že videnih napak in na ta način 

pripomoremo eni najbolj pomembni skupini podjetji iz vidika narodnega gospodarstva, da se 

bo hitreje izvilo iz krize. 
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VZOREC PODJETIJ IZ LET 2007 IN 2009 
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  Y E/M v EUR Y E/M v EUR 

1 A Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, 

d. o. o., 

Arja vas 92, 3301 Petrovče 

Matična številka: 5150957000 

170 860.731 

616.896 

184 517.975 

126.916 

2 A Geberit, proizvodnja, proizvodno in trgovsko 

podjetje, d. o. o., 

Bezena 55A, 2342 Ruše 

Matična številka: 5337151000 

151 2.807.576 

1.945.261 

199 2.834.404 

2.025.636 

3 A PGP Inde, proizvodnja podplatov, d. o. o., 

Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič 

Matična številka: 1194755000 

140 –365.463 

–202.138 

141 33.802 

20.929 

4 A Lesna industrija Litija, d. d., – v stečaju 

Breg pri Litiji 53, 1270 Litija 

Matična številka: 5038057000 

186 129.822 

804 

121 –911.544 

–1.044.628 

5 A Klima Celje, industrija aerotermičnih naprav, 
d. d., 

Delavska ulica 5, 3000 Celje 

Matična številka: 5035490000 

159 559.455 

446.675 

134 609.028 

330.244 

6 A Zlatarna Celje, družba za proizvodnjo in 
promet s plemenitimi kovinami, d. d., 

Kersnikova ulica 19, 3000 Celje 

Matična številka: 5048192000 

181 2.152.775 

1.541.695 

194 1.591.632 

1.007.666 

7 B Mlinotest, živilska industrija, d. d., 

Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5132061000 

379 –75.817 

380.754 

516 750.125 

726.425 

8 B Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d., 

Anhovo 1,5210 Deskle 

Matična številka: 5043816000 

214 14.126.370 

9.430.191 

196 8.365.017 

1.542.111 

9 B Peko, tovarna obutve, d. d., 

Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič 

Matična številka: 5034701000 

333 557.646 

911.831 

299 –620.615 

–2.325.131 

10 B Mahle Letrika Bovec, proizvodnja električnih 
komponent za motorna vozila, izdelkov iz 

plastike in orodjarstvo, d. o. o., 

Industrijska cona 3, 5230 Bovec 

Matična številka: 5657512000 

225 –221.720 

–429.200 

192 307.485 

4.430 

11 B Duropack-Tespack, tovarna embalaže 
Brestanica, d. o. o., 

Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica 

Matična številka: 5435790000 

216 242.100 

441.659 

162 1.804.903 

1.512.115 

12 B Aero, kemična, grafična in papirna industrija, 

d. d., Celje – v stečaju 

Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje 

Matična številka: 5042127000 

357 1.036.216 

553.365 

298 –1.469.176 

–2.480.773 
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13 B Celjske mesnine, d. d., Celje 

Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 

Matična številka: 5150949000 

280 1.506.814 

1.795.305 

241 1.988.678 

1.486.653 

14 C Fructal, živilska industrija, d. o. o., 

Tovarniška cesta 7, 
5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5048664000 

435 906.302 

4.497.855 

391 1.546.930 

–11.181.275 

15 C Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, 
d. d., 

Čopova ulica 24, 3000 Celje 

Matična številka: 5042208000 

440 –539.412 

957.197 

340 –1.453.567 

–664.192 

16 C Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo 
steklenih izdelkov, d. o. o., 

Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik 

Matična številka: 5254132000 

560 3.061.689 

2.972.051 

537 –1.823.384 

–3.864.932 

17 D Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d. d., 

Ljutomerska cesta 29, 

9250 Gornja Radgona 

Matična številka: 5441161000 

606 1.377.766 

752.477 

500 260.179 

234.909 

18 D Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d. d., 

Ljubljanska cesta 43, 

1295 Ivančna Gorica 

Matična številka: 5504813000 

737 2.496.007 

1.344.819 

594 –5.623.417 

–3.553.081 

19 D TBP, tovarna bovdenov in plastike, d. d., 

Gradiška cesta 3, 
2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5035805000 

640 1.252.127 

1.446.610 

503 1.096.786 

1.010.471 

20 E Talum, tovarna aluminija, d. d., Kidričevo 

Tovarniška cesta 10, 
2325 Kidričevo 

Matična številka: 5040868000 

997 17.629.247 

9.163.986 

901 –4.930.208 

–6.921.917 

21 E Savatech, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, 
d. o. o., 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 
Matična številka: 1661205000 

818 3.092.000 

2.214.000 

722 –1.757.000 

1.384.000 

22 F Cinkarna, metalurško-kemična industrija 
Celje, d. d., 

Kidričeva ulica 26, 3000 Celje 

Matična številka: 5042801000 

1137 11.029.102 

6.081.584 

1079 4.649.910 

1.015.660 

23 F ETI Elektroelement, d. d., 

Obrezija 5, 

1411 Izlake 

Matična številka: 5042178000 

1281 1.478.844 

1.333.510 

1068 –1.597.118 

–1.485.630 
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24 F Žito, prehrambena industrija, d. d., 

Šmartinska cesta 154, 
1000 Ljubljana 

Matična številka: 5391814000 

1249 6.731.631 

4.647.568 

1107 4.091.787 

1.940.133 

25 G Boxmark Leather, proizvodnja in trgovina, 

d. o. o., 

Industrijsko naselje 10, 2325 Kidričevo 

Matična številka: 5518121000 

1444 859.064 

2.243.608 

1093 –233.464 

546.876 

26 G Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in 

jeklenih izdelkov, d. o. o., 

Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice 

Matična številka: 5688418000 

1502 40.609.206 

32.432.656 

1518 --- 

–22.771.749 

27 H Revoz, podjetje za proizvodnjo in 

komercializacijo avtomobilov, d. d., 

Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 5405084000 

2771 34.435.605 

28.563.269 

2606 26.014.987 

20.542.693 

28 I Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, 
8000 Novo mesto 

Matična številka: 5043611000 

4508 167.699.276 

126.520.551 

5067 212.832.048 

170.812.390 

29 J Gorenje, gospodinjski aparati, d. d., 

Partizanska cesta 12, 

3320 Velenje 

Matična številka: 5163676000 

5456 19.733.297 

13.212.132 

4933 –9.815.348 

–6.083.996 

Vir: AJPES 2015b in 2015c. 
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1 A INCOM, proizvodno trgovsko podjetje, d. o. o., 

Ajdovščina 

Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5289297000 

112 1.983.658 ZL 

0 

2 A ESAL, gradbeni materiali, d. o. o., Anhovo 

Anhovo 9, 5210 Deskle 

Matična številka: 1253344000 

110 –803.190 ML 

0 

3 A Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d. 

Anhovo 1, 5210 Deskle 

Matična številka: 5043816000 

173 –2.962.417 ZL 

0 

4 A Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d. o. o. 

Arja vas 92, 3301 Petrovče 

Matična številka: 5150957000 

186 516.896 ZL 

0 

5 A Istrabenz Plini, plini in plinske tehnologije, d. o. o. 

Sermin 8a, 6000 Koper – Capodistria 

Matična številka: 5419263000 

122 2.659.255 ZL 

0 

6 A Cablex-T, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje 
elektrotehničnih izdelkov, d. o. o. 

Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Tržič 

Matična številka: 3437566000 

189 959.462 ZL 

0 

7 A Technoplast, predelava plastike in izdelava orodij, d. o. o., 

Bled 

Blejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava 

Matična številka: 5401992000 

126 –308.408 ZL 

0 

8 A LIP, opažne plošče Bohinj, d. o. o. 

Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica 

Matična številka: 3471187000 

185 –591.507 ZL 

0 

9 A Liko Erles, lesna industrija, d. o. o. – v stečaju 

Mejačeva ulica 2, 1353 Borovnica 

Matična številka: 6175279000 

111 –141.574 ZL 

0 

10 A Albin Promotion, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o. 

Breg 8, 2322 Majšperk 

Matična številka: 5362571000 

102 186.980 ZL 

0 

11 A Fenolit, d. d., sintetične smole in mase 

Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica 

Matična številka: 5043441000 

120 681.466 ZL 

0 

12 A Duropack-Tespack, tovarna embalaže Brestanica, d. o. o. 

Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica 

Matična številka: 5435790000 

153 1.226.910 ZL 

0 

13 A Klima Celje, industrija aerotermičnih naprav, d. d. 

Delavska ulica 5, 3000 Celje 

Matična številka: 5035490000 

121 93.042 ZL 

0 

14 A Klasje, mlinsko predelovalno podjetje Celje, d. d. – v 

stečaju 

Resljeva ulica 18, 3000 Celje 

Matična številka: 5213959000 

153 –502.007 ML 

27 
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15 B Geberit, proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje, 

d. o. o. 

Bezena 55A, 2342 Ruše 

Matična številka: 5337151000 

211 3.475.616 ZL 

0 

16 B Peko, tovarna obutve, d. d. 

Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič 

Matična številka: 5034701000 

296 –6.188.666 ML 

92 

17 B LIP, lesna industrija Bled, d. o. o. 

Rečiška cesta 61A, 4260 Bled 

Matična številka: 2284804000 

229 339.395 ZL 

0 

18 B Sumida Slovenija, podjetje za proizvodnjo električne in 
elektronske opreme za motorna vozila, d. o. o. 

Blejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava 

Matična številka: 5476208000 

232 1.671.107 ZL 

0 

19 B Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in 
brezalkoholnih pijač, d. d. 

Boračeva 37, 9252 Radenci 
Matična številka: 5056152000 

201 1.721.338 ZL 

0 

20 B Mahle Letrika Bovec, proizvodnja električnih komponent 
za motorna vozila, izdelkov iz plastike in orodjarstvo, 

d. o. o. 

Industrijska cona 3, 5230 Bovec 

Matična številka: 5657512000 

288 729.877 ZL 

0 

21 B Aero, kemična, grafična in papirna industrija, d. d., Celje 

– v stečaju 

Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje 

Matična številka: 5042127000 

205 –1.697.268 ZL 

0 

22 C Fructal, živilska industrija d. o. o. 

Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5048664000 

337 1.454.598 ZL 

0 

23 C Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d. 

Čopova ulica 24, 3000 Celje 

Matična številka: 5042208000 

308 4.840.294 ZL 

31 

24 C Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d. d. 

Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica 

Matična številka: 5504813000 

353 –828.864 ZL 

0 

25 D Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d. o. o. 

Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem 

Matična številka: 1304836000 

496 –2.493.000 ZL 

75 

26 D Droga Kolinska, živilska industrija, d. d. 

Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 2114011000 

451 13.270.000 ZL 

0 

27 E Mlinotest, živilska industrija, d. d. 

Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5132061000 

509 –463.997 ZL 

0 

28 E Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d. d. 

Ljutomerska cesta 29, 9250 Gornja Radgona 

Matična številka: 5441161000 

553 176.067 ZL 

0 
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29 E Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih 
izdelkov, d. o. o. 

Cesta 1. Maja 14, 1430 Hrastnik 

Matična številka: 5254132000 

569 2.483.634 ZS 

0 

30 E Kolektor Sikom, komutacijski in rotacijski sistemi, d. o. o. 

Vojkova ulica 10, 5280 Idrija 

Matična številka: 1872303000 

666 13.730.702 ZL 

0 

31 E Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d. o. o., Kranj 

Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj 

Matična številka: 5293162000 

637 11.176.000 ZL 

0 

32 F ETA Cerkno, d. o. o., tovarna elektrotermičnih aparatov 

Platiševa ulica 39, 5282 Cerkno 

Matična številka: 5677475000 

889 4.779.815 ZL 

0 

33 F ETI Elektroelement, d. d. 

Obrezija 5, 1411 Izlake 

Matična številka: 5042178000 

885 26.747 ZL 

0 

34 F Helios, tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, 
d. o. o. 

Količevo 65, 1230 Domžale 

Matična številka: 5043212000 

818 8.077.000 ZL 

0 

35 F Cimos, d. d., avtomobilska industrija 

Cesta marežganskega upora 2, 6000 Koper – Capodistria 

Matična številka: 5040302000 

944 4.719.443 ZL 

21 

36 F Savatech, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o. 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 
Matična številka: 1661205000 

780 8.495.000 ZL 

30 

37 F Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d. d. 

Savska loka 4, 4000 Kranj 

Matična številka: 5045193000 

882 5.493.632 ZL 

0 

38 F Žito, prehrambena industrija, d. d. 

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5391814000 

820 5.690.700 ZL 

22 

39 F Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih 
izdelkov, d. d. 

Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu 

Matična številka: 5041058000 

792 –3.325.083 ZL 

0 

40 G Cinkarna, metalurško-kemična industrija Celje, d. d. 

Kidričeva ulica 26, 3000 Celje 

Matična številka: 5042801000 

1005 24.084.524 ML 

33 

41 G Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov 

d. o. o. 

Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice 

Matična številka: 5688418000 

1254 –958.174 ML 

25 

42 G Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik, 

d. o. o. 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 
Matična številka: 1196367000 

1368 10.765.734 ZL 

0 
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43 G Hella Saturnus Slovenija, proizvodnja svetlobne opreme 

za motorna in druga vozila, d. o. o. 

Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5035945000 

1049 8.541.000 ZL 

0 

44 G Iskra, elektro in elektronska industrija, d. d. 

Stegne 21, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5185726000 

1334 4.229.840 ZL 

0 

45 G BSH, hišni aparati, d. o. o. Nazarje 

Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje 

Matična številka: 5684943000 

1174 37.718.663 ZL 

0 

46 G Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil, 

perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve, d. d. 

Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj 
Matična številka: 5141966000 

1172 7.066.589 ZL 

0 

47 H Boxmark Leather, proizvodnja in trgovina, d. o. o. 

Industrijsko naselje 10, 2325 Kidričevo 

Matična številka: 5518121000 

1753 –245.416 ZL 

0 

48 H Lek, farmacevtska družba, d. d. 

Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 1732811000 

2660 71.105.200 ZL 

0 

49 H SŽ – vleka in tehnika, d. o. o. 

Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5865824000 

2302 44.506 DL 

100 

50 H AHA Mura, proizvodnja oblačil, d. o. o. – v stečaju 

Plese 2, 9000 Murska Sobota 

Matična številka: 3872858000 

1525 63.136 ZL 

0 

51 H Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 5043611000 

4448 161.382.000 ML 

25 

52 H Revoz, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo 

avtomobilov, d. d. 

Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 5405084000 

2198 12.688.000 ZL 

0 

53 H Gorenje, gospodinjski aparati, d. d. 

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje 

Matična številka: 5163676000 

4417 14.006.708 ZL 

25 

54 H Unior, kovaška industrija, d. d. 

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče 

Matična številka: 5042437000 

2072 –3.369.575 ZL 

52 

Vir: AJPES 2015b in 2015c. 
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1 A INDE, Salonit Anhovo, podjetje za 

zaposlovanje invalidov, d. o. o. 

Anhovo 83, 5210 Deskle 

Matična številka: 5284538000 

102 2.798.323 

114.843 

77 2.349.025 

–91.322 

2 A Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, 

d. o. o. 

Arja vas 92, 3301 Petrovče 

Matična številka: 5150957000 

183 –213.848 

–621.892 

186 516.896 

516.896 

3 A Istrabenz Plini, plini in plinske tehnologije, 

d. o. o. 

Sermin 8a, 6000 Koper – Capodistria 

Matična številka: 5419263000 

122 4.245.905 

2.442.451 

122 2.659.255 

49.451 

4 A PGP INDE, proizvodnja podplatov, d. o. o. 

Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič 

Matična številka: 1194755000 

158 –155.909 

–37.854 

82 134.957 

–157.807 

5 A MSPCT, proizvodnja in storitve, d. o. o. 

Pot na Lisice 17, 4260 Bled 

Matična številka: 2316706000 

110 565.627 

393.236 

47 –107.746 

–61.825 

6 A Klima Celje Industrija aerotermičnih naprav, 
d. d. 

Delavska ulica 5, 3000 Celje 

Matična številka: 5035490000 

160 1.507.758 

302.524 

121 93.042 

37.796 

7 B Salonit Anhovo Gradbeni materiali, d. d. 

Anhovo 1, 5210 Deskle 

Matična številka: 5043816000 

210 18.440.181 

9.169.947 

173 –2.962.417 

–9.821.715 

8 B Geberit proizvodnja, proizvodno in trgovsko 

podjetje, d. o. o. 

Bezena 55a, 2342 Ruše 

Matična številka: 5337151000 

247 2.848.531 

1.991.751 

211 3.475.616 

2.653.139 

9 B PEKO, tovarna obutve, d. d. 

Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič 

Matična številka: 5034701000 

313 174.772 

1.977.319 

296 –6.188.666 

–7.351.136 

10 B Sumida Slovenija, podjetje za proizvodnjo 

električne in elektronske opreme za motorna 

vozila, d. o. o. 

Blejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava 

Matična številka: 5476208000 

267 1.016.409 

714.228 

232 1.671.107 

1.470.999 
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11 B Radenska, družba za polnitev mineralnih voda 
in brezalkoholnih pijač, d. d. 

Boračeva 37, 9252 Radenci 
Matična številka: 5056152000 

253 7.014.120 

4.872.959 

201 1.721.338 

–3.984.133 

12 B Mahle Letrika Bovec, proizvodnja električnih 
komponent za motorna vozila, izdelkov iz 

plastike in orodjarstvo, d. o. o. 

Industrijska cona 3, 5230 Bovec 

Matična številka: 5657512000 

209 –55.400 

–146.586 

288 729.877 

480.083 

13 B Duropack – Tespack, Tovarna embalaže 
Brestanica d.o.o. 

Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica 

Matična številka: 5435790000 

206 1.235.796 

1.245.600 

153 1.226.910 

974.352 

14 C Fructal, živilska industrija, d. o. o. 

Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5048664000 

410 981.968 

1.219.703 

337 1.454.598 

462.784 

15 C Mlinotest, živilska industrija, d. d. 

Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina 

Matična številka: 5132061000 

434 268.245 

553.168 

509 –463.997 

–530.309 

16 C LIP, lesna industrija Bled, d. o. o. 

Rečiška cesta 61A, 4260 Bled 

Matična številka: 2284804000 

581 –1.330.112 

–2.826.823 

229 339.395 

269.370 

17 D Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d. d. 

Ljutomerska cesta 29, 9250 Gornja Radgona 

Matična številka: 5441161000 

612 2.844.445 

1.789.844 

553 176.067 

382.217 

18 D Kolektor Sikom, komutacijski in rotacijski 

sistemi, d. o. o. 

Vojkova ulica 10, 5280 Idrija 

Matična številka: 1872303000 

737 3.898.733 

 2.977.674 

 

666 13.730.702 

11.940.828 

19 D Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d. d. 

Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica 

Matična številka: 5504813000 

735 –10.267.567 

–16.185.797 

353 –828.864 

–2.513.801 

20 D Talum, tovarna aluminija, d. d., Kidričevo 

Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo 

Matična številka: 5040868000 

988 539.898 

358.324 

92 402.705 

–15.408.483 

21 E Cinkarna, metalurško-kemična industrija 
Celje, d. d. 

Kidričeva ulica 26, 3000 Celje 

Matična številka: 5042801000 

1130 4.551.916 

799.794 

1005 24.084.524 

18.293.805 
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22 E ETA Cerkno, d. o. o., tovarna 

elektrotermičnih aparatov 

Platiševa ulica 39, 5282 Cerkno 

Matična številka: 5677475000 

1038 1.697.649 

2.033.101 

889 4.779.815 

4.748.811 

23 E ETI Elektroelement, d. d. 

Obrezija 5, 1411 Izlake 

Matična številka: 5042178000 

1288 1.105.077 

1.357.204 

885 26.747 

420.915 

24 E BOXMARK LEATHER proizvodnja in 

trgovina d.o.o. 

Industrijsko naselje 10, 2325 Kidričevo 

Matična številka: 5518121000 

1194 –5.136.304 

–4.992.290 

1753 –245.416 

2.835.587 

25 E CIMOS, d. d., avtomobilska industrija 

Cesta marežganskega upora 2, 6000 Koper – 

Capodistria 

Matična številka: 5040302000 

1097 16.235.114 

3.485.180 

944 4.719.443 

–74.247.167 

26 F Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in 

jeklenih izdelkov, d. o. o. 

Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice 

Matična številka: 5688418000 

1558 30.806.596 

20.810.597 

1254 –958.174 

–3.306.183 

27 F Lek, farmacevtska družba, d. d. 

Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 1732811000 

2699 86.241.205 

67.429.614 

2660 71.105.200 

81.453.981 

28 F Revoz, podjetje za proizvodnjo in 

komercializacijo avtomobilov, d. d. 

Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 5405084000 

2559 21.806.252 

18.743.480 

2198 12.688.000 

12.781.000 

29 G Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 5043611000 

5250 223.254.194 

126.520.551 

4448 161.382.000 

154.615.000 

30 G Gorenje, gospodinjski aparati, d. d. 

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje 

Matična številka: 5163676000 

5253 14.093.820 

11.972.104 

4417 14.006.708 

–14.093.056 

Vir: AJPES 2015b in 2015c. 
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H1: DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA NA ZAPOSLENEGA E/Y = D 

T-TEST PAIRS=D_2007 WITH D_2009 (PAIRED) 

 /CRITERIA=CI(.9500) 

 /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. deviation Std. error mean 

Pair 1 D_2007 7.805,32 28 13.991,885 2.644,218 

D_2009 3.908,93 28 12.252,234 2.315,455 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 D_2007 & D_2009 28 0,855 0,000 

 

Paired Samples Test 

Pair 1 

Paired differences 
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95 % confidence interval 

of the difference 

Lower Upper 

D_2007 – D_2009 3.896,393 7.266,867 1.373,309 1.078,596 6.714,190 2,837 27 0,009 
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H1: ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA NA ZAPOSLENEGA M/Y = C 

T-TEST PAIRS=C_2007 WITH C_2009 (PAIRED) 

 /CRITERIA=CI(.9500) 

 /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. deviation Std. error mean 

Pair 1 C_2007 6.600,31 29 9.735,097 1.807,762 

C_2009 –38,24 29 10.243,273 1.902,128 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 C_2007 & C_2009 29 0,310 0,101 

 

Paired Samples Test 

Pair 1 

Paired differences 

T df S
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95 % confidence interval 

of the difference 

Lower Upper 

C_2007 – C_2009 6.638,552 11.739,207 2.179,916 2.173,196 11.103,907 3,045 28 0,005 
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H2: DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA NA ZAPOSLENEGA E / Y = C;  

TEST 1 

CORRELATIONS 

 /VARIABLES=O_2012 D_2012 

 /PRINT=ONETAIL NOSIG 

 /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

 O_2012 D_2012 

O_2012 Pearson correlation 1 –0,213 

Sig. (1-tailed)  0,061 

N 54 54 

D_2012 Pearson correlation –0,213 1 

Sig. (1-tailed) 0,061  

N 54 54 
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H2: DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA NA ZAPOSLENEGA E / Y = C;  

TEST 2 

CORRELATIONS 

 /VARIABLES=O_2012_V D_2012_V 

 /PRINT=ONETAIL NOSIG 

 /MISSING=PAIRWISE. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

O_2012_V 13,2750 25,56739 40 

D_2012_V 7050,4250 11402,72271 40 

 

Correlations 

 O_2012_V D_2012_V 

O_2012_V Pearson correlation 1 –0,290
*
 

Sig. (1-tailed)  0,035 

N 40 40 

D_2012_V Pearson correlation –0,290
*
 1 

Sig. (1-tailed) 0,035  

N 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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H3: DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA NA ZAPOSLENEGA E/Y = D 

T-TEST PAIRS=D_2008 WITH D_2012 (PAIRED) 

 /CRITERIA=CI(.9500) 

 /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. deviation Std. error mean 

Pair 1 D_2008 11.050,90 30 19.382,384 3.538,723 

D_2012 6.441,33 30 12.525,316 2.286,799 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 D_2008 & D_2012 30 0,172 0,364 

 

Paired Samples Test 

Pair 1 

Paired differences 
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ig
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95 % confidence interval 

of the difference 

Lower Upper 

D_2008 – D_2012 4.609,567 2.1193,441 3.869,375 –3.304,194 12.523,328 1,191 29 0,243 

 


