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POVZETEK 

 

Mala in srednja velika podjetja so gonilna sila lokalnega gospodarskega razvoja po celem 

svetu in se lahko dokaj hitro prilagodijo spremembam trga. Kriza lahko nastopi zelo hitro in 

odločilno pri tem je, da jo managerji zaznajo dovolj zgodaj in da pričnejo z reševanjem. 

Zaradi hitrega nastopa krize je vse toliko težje, saj so vodilni pod stresom zaradi časovne 

stiske. Za ukrepanje se morajo odločati zelo hitro in pravilno. Managerji morajo vsako krizo 

dobro analizirati in se na osnovi tega odločiti, katere spremembe bodo za podjetje pozitivne. 

Analiza konkretnega primera prikazuje težave podjetja v različnih segmentih poslovanja, 

zaključek pa navaja konkretne predloge za nadaljnje uspešnejše poslovanje. 

 

Ključne besede: kriza, management, krizni management, poslovna rešitev, poslovna analiza, 

krizni ukrepi, konkurenca. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Small and medium sized enterprises are the driving force behind local economic development 

around the world and can be quickly adapted to market changes. A crisis can go global very 

quickly and the crucial part for managers is to detect it early enough and begin with solutions. 

Due to rapid occurrence of the crisis, everything is more difficult, because all the leaders are 

under stress due to time constraints. Therefore, decisions have to be rapid and accurate. 

Managers have to well analyse every crisis and then decide what changes will be best for the 

company. Analysis of the particular case illustrates the difficulties of the company in various 

business segments and the author concluded the thesis with concrete proposals for further 

success of the business. 

 

Keywords: crisis, management, crisis management, business solutions, business analysis, 

crisis actions, competition. 
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1 UVOD 

 

V današnjem času so spremembe na trgu zelo hitre in jih ni mogoče vnaprej napovedati, zato 

morajo biti podjetja pripravljena na odzivanje nanje. Pravočasno zaznavanje sprememb v 

okolju kot tudi pravilno odzivanje nanje sta pomembna dejavnika uspešnosti podjetja. Lahko 

bi rekla, da je učinkovito odzivanje na spremembe v okolju ena od temeljnih značilnosti 

uspeha organizacije. Spremembe v okolju zahtevajo spremembe v organizaciji. Tudi 

konkurenca je vedno ostrejša in potrošniki so iz dneva v dan zahtevnejši, zato so pomembni 

tudi nenehen razvoj na področju novih tehnologij, razvoj novih izdelkov, vstop na nove trge, 

vse skladno s predvidevanjem potreb in vedenja ljudi v prihodnosti. 

 

Sprijazniti se moramo, kot pišeta Heifetz in Linsky (2002), da upravljanje s podjetjem pomeni 

nevarno živeti. Medtem ko je vodenje pogosto upodobljeno kot nekaj vznemirljivega in 

glamuroznega, je po drugi strani pogosto prezrta temna stran vodenja podjetja, mogoča 

neizogibnost padca ali celo zaprtja podjetja. Ti poizkusi so včasih upravičeni zaradi slabih 

napačnih strategij ali niza slabih odločitev, kajti ljudje na najvišjih položajih zaradi svoje 

nepremišljenosti pogosto pri takih stvareh spravijo svoje podjetje v propad. Avtorja članka 

navajata nekaj konvencionalnih politik vodstva, pišeta pa tudi o velikih tveganjih, ki pogosto 

pomenijo tudi velike spremembe znotraj podjetja. Tveganja v kriznih časih so še posebej 

visoka, ker prinašajo spremembe, ki resnično spreminjajo organizacijo. Navade, ki se jim 

morajo ljudje v podjetju odreči, so velike: vsakdanje navade, lojalnost, način razmišljanja. Za 

ta odrekanja jim vodstvo lahko ponudi samo možnosti za boljšo prihodnost. 

 

Ko je bila Slovenija še v času socializma, so bila podjetja navajena čisto drugačnega 

poslovanja kot danes. Veliko sprememb v gospodarstvu je prinesla izguba trgov v bivši 

Jugoslaviji, nato pa je še sledil vstop Slovenije v Evropsko unijo, kjer se je pojavila veliko 

večja konkurenca in s tem tudi kriza v gospodarstvu. Vse bolj vdira tuji kapital na slovenski 

trg in z njim tudi delovna sila, kar pomeni za slovenska podjetja veliko težavo. Prav zaradi teh 

pojavov se je treba v podjetjih soočiti s krizo in začeti ravnati čim bolj fleksibilno in 

inovativno. 

 

Za vse dežele in organizacije velja, da gremo v obdobje velikih sprememb. Spremembe so in 

jih bo mogoče zaznati na vseh področjih. Težko jih je napovedati, še težje jih je obvladovati. 

Na spremembe se je treba pripraviti, organizacija mora poskusiti ustvariti svojo prihodnost. 

To je sicer precej tvegana zadeva. Je pa prav gotovo manj tvegana, kot sploh ne poskušati 

(Možina idr. 2002, 35–36). 

 

Zaradi nastanka krizne situacije se v podjetjih pojavljajo številne spremembe in s tem tudi 

nova tveganja. Če želi biti podjetje uspešno, mora nenehno spremljati situacijo na trgu in se ji 

tudi prilagajati. Konkurenca je vedno ostrejša, potrošniki so vedno bolj zahtevni, podjetja pa 
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že tako delujejo v času gospodarske krize, zato menim, da podjetja potrebujejo krizno 

upravljanje. V podjetjih krizni management v tem času prevzema pomembno in odgovorno 

vlogo v razvoju in obstoju podjetij. Če krizni management ne ravna v pravi smeri, se lahko 

reševanje podjetja konča neuspešno. V splošnem strokovna literatura proučuje krize v velikih 

proizvodnih podjetjih, vendar pa krize nastajajo tudi v malih podjetjih, kjer je prav tako treba 

krizo obvladovati in se z njo soočati. 

 

Adizes (2009, 32) pravi: »Na vsako krizo, na vsako težavo bi morali gledati, kot da gre za 

šolanje na univerzi, ki se imenuje življenje. Vsaka težava je svoj predmet in vedno je treba 

plačati šolnino. Vprašanje pa je: ste šolnino zapravili, ne da bi se kaj naučili, ali pa ste šolanje 

izkoristili?«  

 

Vzroke za neuspeh v podjetju lahko iščemo v različnih fazah življenjskega cikla. V nekaterih 

primerih lahko znake zasledimo dovolj kmalu, že v predstartni fazi. Najpogosteje pa neuspeh 

odkrijemo pozno v kasnejših fazah in zanje že več ni mogoče poiskati rešitve (Tajnikar 2006, 

240). 

 

Namen diplomske naloge je opredeliti krizni management v majhnem projektantskem 

podjetju in na konkretnem primeru prikazati delovanje oziroma prepoznavanje kriznega stanja 

v podjetju kot tudi reševanje težav, ki so v današnjem času, času gospodarske krize, 

pogostejše. 

 

Cilj diplomske naloge je spoznati in opisati problematiko kriznega managementa in teorijo 

prenesti v prakso. Na osnovi teoretične analize različnih vrst kriz in ukrepov za njihovo 

reševanje bom ocenila dejansko stanje na primeru slovenskega podjetja. S kazalniki za 

merjenje uspešnosti bom analizirala podjetje Projekt GT, d. o. o. Na podlagi teoretične 

razprave in analize obravnavanega podjetja bom oblikovala usmeritve za delovanje kriznega 

managementa v podjetju. 

 

Metoda je premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno 

opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in s kakšnimi sredstvi bomo raziskovali postavljeni 

raziskovalni problem. Vsaka metoda mora biti objektivna in preverljiva (Pokorny idr. 2012, 

8). Sestavni načrt raziskave je odločitev, katere podatke vključiti v raziskovalni proces. 

Kvalitativni podatki so izraženi opisno, kvantitativni podatki pa numerično (Bregar, 

Ograjenšek in Bavdaž 2005, 1–2). 

 

V prvem, teoretičnem delu bom uporabila metodo deskripcije, s katero bom opisovala in 

utemeljevala posamezne pojme. Ta metoda vključuje sekundarne vire, ki so zbrani na podlagi 

teoretičnih ugotovitev slovenskih in tujih avtorjev, znanstvenih člankov in internetnih virov. 

V drugem, empiričnem delu bom uporabila študijo primera. S pomočjo obstoječih kazalnikov 
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za merjenje uspešnosti bom na konkretnem podjetju analizirala trenutno stanje podjetja. 

Raziskovalni pristop bo predvsem deduktiven, saj bom teoretične ugotovitve aplicirala na 

empirično raven. 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V uvodu diplomske 

naloge so predstavljeni problematika, cilji in namen diplomske naloge. V teoretičnem delu so 

predstavljeni kriza, management in krizni management. V raziskovalnem delu pa je narejena 

finančna analiza podjetja in analiza zaposlenih, ki je podlaga za razpravo o uspešnosti 

soočenja podjetja s krizo in usmeritve za nadaljnje delovanje podjetja. Diplomska naloga se 

zaključi s povzetkom bistvenih ugotovitev. 
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2 KRIZA 

 

Za mala in srednje velika podjetja velja, da so gonilna sila lokalnega gospodarskega razvoja 

po celem svetu, saj tvorijo osnovo gospodarstva, spodbujajo zasebno lastnino in podjetniške 

zmogljivosti, kajti so zelo hitro prilagodljiva, lahko se dokaj hitro prilagodijo spremembam 

trga, ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti, prispevajo k izvozu itd. (Stamatović in Zakić 

2010). V času krize je zelo pomembno, da se podjetje prilagodi razmeram na trgu. Deloma za 

to skrbi v sklopu evropskih sredstev tudi Evropska unija, ki izda vsako leto veliko število 

različnih razpisov, ki poskrbijo, da podjetje povečuje konkurenčnost, odpira nova delovna 

mesta itd. 

 
2.1 Opredelitev krize 

 

V poslovnem svetu se zadnje čase skoraj vsakodnevno srečujemo s podjetji, ki so v krizi. 

Beseda kriza ima v svetu negativen pomen, saj ko nastopi, se začnemo soočati s težavami 

okoli nas. Krizo lahko označimo za težavno obdobje z ovirami, ki preprečujejo normalno 

poslovanje in ogrožanje podjetja. Pri podjetjih pa je mnogokrat prav kriza tista, ki pripelje 

podjetje do drugačnega razmišljanja, do iskanja novih možnosti, ki podjetje pripeljejo do 

novih izzivov in s tem tudi doseganja boljših rezultatov. Adizes (2009, 19) je v svoji knjigi 

zapisal: »Če ste močni, je kriza lahko vaš zaveznik.« Podjetjem se v kriznem obdobju 

odpirajo nove priložnosti, ki so največja priložnost za prenovo podjetja. Seveda pa je tu vse 

odvisno od vodilnih managerjev, ki sprejemajo pomembne poslovne odločitve.  

 

Velikokrat se sprašujemo, ali je kriza res priložnost za podjetja. V poslovnem svetu je zelo 

pomembna vitalnost. Zaradi vse večje konkurence je treba imeti nove zamisli o proizvodih in 

storitvah, ki niso več konkurenčna starim in stare uničijo. Treba se je hitro in učinkovito 

prilagajati, saj bodo preživela le tista podjetja, ki bodo vitalna in aktivna. Podjetje mora biti 

čim bolj inovativno. V času krize je treba vlagati v razvoj, raziskave, ki so nujno potrebne v 

takem obdobju. Vse to pa je seveda povezano tudi s finančnim vložkom, kar pri večini 

podjetij pomeni težavo. V krizi si dodatne finančne izdatke lahko privoščijo le redka podjetja. 

V času krize so majhna in mlada podjetja na še slabšem položaju, saj si težko privoščijo, da bi 

vlagala v raziskave in razvoj. Prav tako je težje pridobiti sredstva za financiranje. Vse je 

odvisno od lastnega denarnega toka in možnosti najemanja posojil, financiranja s strani banke 

so skoraj nemogoča. Majhna in mlada podjetja so zato na slabšem in dolgoročno gledano 

nimajo perspektiv razvoja in ne moremo govoriti, da je za ta podjetja kriza priložnost. Je pa 

kriza večja priložnost za srednja in velika podjetja, ki imajo možnost vlaganja v razvoj 

(Damijan 2009). 
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Kriza je pogosto uporabljena oznaka za težavne, nevarne in za prihodnost odločilne položaje, 

ki se nanašajo na izredno široko področje naravnih, družbenih, ekonomskih in duševnih 

procesov (npr. politična kriza, gospodarska kriza, finančna kriza, naftna kriza, ekološka kriza, 

moralna kriza, kriza umetnosti, kriza vrednot, zdravstvena kriza, kriza srednjih let itd.) 

(Dubrovski 2004, 13). Barton (1993, 2) pravi, da je kriza nepredviden dogodek, ki po vsej 

verjetnosti prinese negativen izid. Kriza lahko močno škoduje podjetju in vsem povezanim. 

 

Ljudje na splošno ne marajo kriz. Osnovni pomen besede kriza je sicer prevrat ali prelomnica, 

ki povzroči odločilno spremembo na boljše ali slabše, vendar je beseda navadno negativno 

obarvana. Ko ljudje slišijo besedo kriza, domnevajo, da gre za katastrofo. Večina ljudi se kriz 

boji, kar še posebej velja za vodilne menedžerje, ki morajo skrbeti za preživetje svojih 

organizacij (Adizes 2009, 11). 

 

Dubrovski (2000, 2) opiše krizo na naslednji način: »Kriza je kratkotrajno neugodno, 

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

notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.« Adizes (2009, 

30–31) je v svoji knjigi zapisal: »Številni ljudje verjamejo, da uspeh pomeni, da ne padeš. 

'Nikoli ne bom naredil napake!' Ravno to je vaša največja napaka. Če ste v krizi in ugotovite, 

da padate, nikar ne otrpnite. Vstanite! Vstanite! Zdaj je čas, da se premaknete, da tečete 

hitreje kot vaša konkurenca, tako da bo lev požrl njih in ne vas.«  

 

Gibčnost organizacije (zmožnost za hitro spreminjanje) je ključna lastnost organizacije, ki 

omogoča, da pri vplivanju na okolje in pri odzivanju na vplive iz okolja ustvarja konkurenčno 

prednost. Vsako spreminjanje organizacije obremenjuje tudi sodelavce, ki nosijo občutek 

tveganja, ko managerji poskušajo premagovati težave. Pomembno je, da managerji pretehtajo, 

kaj spreminjanje organizacije lahko prinese s seboj (Biloslavo 2006, 380–381). 

 

Kriza lahko nastopi zelo hitro in odločilno pri tem je, da jo managerji zaznajo dovolj zgodaj 

in da pričnejo z reševanjem. Zaradi hitrega nastopa krize je vse toliko težje, saj so vodilni pod 

stresom zaradi časovne stiske. Za odločitve se morajo odločati zelo hitro in pravilno. 

Managerji morajo vsako krizo dobro analizirati in se na osnovi tega odločiti, katere 

spremembe bodo za podjetje pozitivne. 

 

V svojem razvoju gredo krize skozi več stopenj, vsaka stopnja pa zahteva različna ukrepanja. 

Razlikujemo lahko predkrizne, medkrizne in pokrizne sestavine krize. Predkrizno obdobje 

zajema pogoje in razmere v posameznikovem okolju, ki lahko prispevajo k nastanku krize. 

Medkrizno obdobje je pojav dejanske krize, se pravi, ko se kriza zgodi, poteka in se nato 

izteče. Pokrizno obdobje zajema analiziranje in učenje o kriznem dogodku. Kriza navadno 

poteka v petih stopnjah (Malešič, Bašić-Hrvatin in Polič 2006, 41): 

- odkrivanje – odkrivanje opozorilnih znakov; 
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- preprečevanje – organizacija poskuša pripraviti ustrezno ukrepanje; to so dejavnosti, ki se 

izvajajo pred izbruhom krize; 

- obvladovanje – omejevanje trajanja ali širjenja krize; 

- okrevanje – organizacija se poskuša vrniti na delovanje pred krizo; 

- učenje – z analiziranjem krize in ugotavljanjem škode se lahko organizacija nauči, kako 

preprečiti možnosti nastanka nove podobne krize. 

 

Za začetek reševanja krize v podjetju se mora management dobro pripraviti. Tudi še tako 

dobro pripravljen krizni management v podjetju ni pogoj za rešitev podjetja iz krize. Booth 

(1993, 147) pravi, da k pripravi na krizo pripomorejo načrti kriznega managementa (angl. 

crisis management plans – CPMs). V teh načrtih so lahko zelo podrobno opisana dela 

posameznikov ali pa je le opisano in določeno, kakšne spremembe v podjetju je treba uvesti v 

določenih kriznih razmerah. Dobri načrti lahko pripomorejo, da se v podjetju izognejo 

najhujšim vplivom krize.  

 
2.2 Značilnosti krize 

 

Kriza se lahko pojavi v različnih oblikah, zato ni ene same splošno sprejete opredelitve 

značilnosti krize. Vsaka kriza ima svoje značilnosti. Največkrat je za krizo značilna prav 

časovna stiska, saj ko kriza nastopi, jo je treba čim prej odpraviti, za kar pa so potrebne 

pravilno sprejete odločitve. 

 

Kriza prinaša izredne razmere z vidika managementa podjetja, ki zaradi kritičnega trenutka 

zahtevajo hitre poslovne odločitve. Pritisk je zaradi časa in odločanja v kontrastu z vzroki kot 

tudi nastajanjem krize, kar je navadno dolgoročnejši proces. Management se neposredno sreča 

z značilnostmi izrednih razmer, ki so drugačni kot v normalnih razmerah (Dubrovski 2004, 

18). 

 

Management v podjetju je potemtakem neposredno soočen z naslednjimi značilnostmi 

izrednih razmer, ki zahtevajo drugačen pristop v vodenju podjetja, kot je to primer v 

normalnih razmerah (Dubrovski 2004, 18–19):  

- močno omejen razpoložljiv čas za odločanje; 

- odločanje v razmerah, ki so presenetile ali celo šokirale; 

- dopustnost napačnih odločitev je minimalna ali pa je ni; 

- celotno dogajanje je pospešeno; 

- stroški (cena) potrebnih sredstev in časa so povečani; 

- večpodročna in večsmerna posledičnost posamezne odločitve; 

- omejena materialna in nematerialna sredstva, na katere se je mogoče pri izbiri ukrepov 

nasloniti; 
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- omejena uporabnost preteklih informacij o poslovanju za odločanje; 

- omejena razpoložljivost primernih obstoječih informacijskih virov za odločanje; 

- nenehno in nepričakovano pojavljanje vedno novih znakov in značilnosti krize; 

- intenzivnejši notranji in zunanji nadzor nad odločitvami; 

- možnost oviranja tistih, ki so za krizo odgovorni; 

- neprestana psihična obremenitev odločevalcev z malo priložnostmi za popuščanja in 

sprostitev. 

 

Iz omenjenih značilnosti torej izhaja, da je delovanje in vedenje organizacije v stanju krize 

drugačno od tistega, ki velja za obdobje načrtnega razvoja, zato pa morajo biti drugačne tudi 

metode in tehnike, ki jih management uporablja. Prav iz opisanih značilnosti kriznih razmer, v 

katerih se znajde management, izhajajo posebnosti vodenja podjetja v težavah, ki se tako 

razlikujejo od »klasičnega« strateškega managementa (Dubrovski 2004, 19).  

 

Adizes (2009, 17) opiše krizo z naslednjimi besedami: »Kriza ima enake lastnosti kot težave, 

ki jih povzročijo spremembe, le da je bolj akutna – gre za intenzivnejšo spremembo z 

globljimi posledicami za organizacijo. Šibki bodo umrli prej. Če želimo uspeti, bomo morali 

ukrepati bolje in hitreje.«  

 
2.3 Vrste krize 

 

Pri razvrščanju kriz je dobro vedeti, da so krize pri vsakem podjetju različne glede na vzroke 

nastanka in se med seboj razlikujejo. In prav zaradi tega je nemogoče razvrstiti vse vrste kriz, 

saj bi to pomenilo toliko kriz, kolikor je različnih podjetij v krizi. Avtorji knjig krize 

razvrščajo po več kriterijih, vendar pa med posameznimi vrstami ni posebnega razvrščanja, 

saj se med seboj tudi pokrivajo (Henderson 2007, 3–6). 

 

Krize je mogoče razvrstiti po več merilih oz. z več vidikov (Dubrovski 2011, 37): 

- z vidika oblike krivulje poteka, 

- z vidika hitrosti nastopa, 

- z vidika razvoja, 

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

- z vidika vzrokov nastanka. 

 

Krize z vidika oblike krivulje poteka in hitrosti nastopa 

Pri krizi se čas, globina in točka preobrata velikokrat ponazarjajo s potekom krivulje v obliki 

določene črke, katera kaže padanje gospodarske dejavnosti. Poznamo krize z naslednjimi 

oblikami krivulje poteka (Dubrovski 2011, 37): 
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- črka V: zelo hitro padanje; ko doseže neko stopnjo, pride do preobrata, in kot je hitro 

padala, začne gospodarska rast hitro rasti; 

- črka U: daljše obdobje okrevanja, vendar se vrne na stanje, kot je bilo pred krizo; 

- črka L: kriza traja dalj časa in je zelo neugodna za podjetje; od sposobnosti in okolja je 

odvisno, ali se podjetje vrne na staro raven ali pa pride do propada; 

- črka W: pri tej krizi pride do dvojnega padca; ko se podjetje pobere, spet takoj pade; 

- črka J: po navadnem stanju sledi napredek, velikokrat s tehnološkimi izdelki in 

dobičkonosnostjo. 

 

Razvojne krize 

Razvojne stopnje, v katerih se podjetje na začetku krize nahaja, delimo na (Dubrovski 2011, 

38-39): 

- razvojne krize – te so dosti bolj ugodne in rešljive za podjetja kot statične krize; pri 

razvojni krizi so v podjetju zaporedne faze v opredeljenem življenjskem ciklusu; razvojna 

kriza nastane zaradi prehitrega razvoja ali same rasti podjetja, saj podjetje ni več zmožno 

obvladovati vseh področij; reševanje kriz je velikokrat enostavnejše, saj jih je mogoče že 

prej predvideti in predčasno ukrepati; 

- statične krize – nastanejo zaradi neuspešnega poslovanja in že kažejo nevarnost podjetju; 

ko se pojavijo, v podjetju že ogrožajo obstoj in jih je zelo težko rešiti; vse to pa se pokaže 

na kazalnikih uspešnosti in učinkovitosti. 

 

Krize glede na stopnjo intenzivnosti 

Krizo z vidika verjetnosti in bližine v času delimo na (Dubrovski 2011, 50): 

- potencialno krizo – pri tej krizi že nastopijo prvi simptomi, ki opozarjajo na krizo, in jo 

lahko managerji dosti zgodaj odkrijejo in začnejo z zdravljenem podjetja; 

- latentno krizo – značilni simptomi so že vidni, vendar imajo managerji še možnost 

preprečitve prehoda v akutno krizo, seveda, če te simptome odkrijejo; 

- akutno krizo – pri tej situaciji je treba takoj začeti z reševanjem, saj so tu vsi simptomi in 

vse značilnosti krize že vidne; ta kriza je lahko še obvladljiva, čeprav po vseh 

predvidevanjih kaže, da bo podjetje propadlo. 
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Slika 1: Vrste krize glede na stopnjo intenzivnosti 

Vir: Dubrovski 2011, 51. 

 

Krize z vidika ogroženosti ciljev organizacije 

Ko pride do krize, jo lahko razvrstimo tudi glede na to, kateri cilji podjetja so ogroženi 

(Dubrovski 2011, 51): 

- strateška kriza – zaradi napačne strateške usmeritve so ogroženi strateški cilji; 

- kriza uspešnosti – merila uspešnosti in učinkovitosti se slabšajo; 

- kriza likvidnosti – ker podjetje ni zmožno plačevati zapadlih obveznosti, pride do 

insolventnosti podjetja. 

 

Krize z vidika vzrokov nastanka 

Vzroke za nastanke krize v podjetju razdelimo na notranje ali zunanje. Tako s tega vidika 

lahko razdelimo krize na (Dubrovski 2011, 53): 

- endogene krize (vpliv notranjih vzrokov), 

- eksogene krize (vpliv zunanjih vzrokov). 
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2.4 Vzroki za nastanek krize 

 

Kriza v podjetje pride hitro in nepričakovano, zato je treba takoj začeti z reševanjem podjetja. 

V prvi fazi je treba odkriti vzroke krize, saj so le vzroki tisti, ki nas bodo pripeljali do 

odgovora, zakaj je podjetje zapadlo v krizo. Velikokrat pri kriznem managementu pride do 

zamenjave pojmov med signali in vzroki krize, zaradi česar se lotijo napačnega reševanja, kar 

pa je lahko za sanacijo podjetja usodnega pomena. Signali samo opozarjajo na nepravilno 

upravljanje in poslovanje, vzroki pa so tisti, ki pripeljejo podjetje v krizo. Odkrivanje vzrokov 

je eden bistvenih elementov pri reševanju podjetja. Vzroke moramo najprej poiskati, natančno 

analizirati in kasneje odpraviti. 

 

Najprej moramo razložiti, kako spremembe v organizacijah povzročijo »bolezni«, da bi 

razumeli, kakšna je močna organizacija, ki se je sposobna spoprijeti s spremembami. Če 

razumemo vzroke težav, ki jih povzroči sprememba, bomo lahko določili ustrezno zdravilo 

(Adizes 2009, 12). 

 

Za razliko od simptomov, ki zgolj kažejo ali napovedujejo krizno stanje, so vzroki dejanski 

»krivci« za nastali položaj. Ko govorimo o razreševanju krize, moramo analizirati in odpraviti 

njene vzroke, ne pa se osredotočiti na simptome (Dubrovski 2011, 70). 

 

Vzroke za nastanek krize je mogoče razvrstiti na dva načina (Dubrovski 2011, 71): 

- neposredni in posredni vzroki, 

- zunanji in notranji vzroki 

 

Dubrovski (2011, 71) opredeli vzroke takole: »Neposredni vzroki so tisti, ki so s krizo najbolj 

neločljivo povezani, njihov vpliv na nastanek kriznega stanja pa je odločilen. Posredni vzroki 

pa na krize ne delujejo neposredno, temveč vplivajo na druge (neposredne) vzroke, da se ti 

krepijo in bližajo krizi. Zunanji vzroki kriz so običajno tisti, ki so nastali v okolju podjetja in 

na nastanek katerih le-to ni imelo pomembnejšega vpliva. Zato se velikokrat označujejo tudi 

kot objektivni in eksogeni. Notranji vzroki kriz pa so tisti, ki so nastali v podjetju, zato se 

označujejo tudi kot subjektivni in endogeni.«  
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Slika 2: Primer zaporedja vzrokov, simptomov in posledic krize 

Vir: Dubrovski 2011, 70. 

 

Thompson (2002, 19) meni, da so na področju dejavnosti vodstva vzroki kriz lahko posledica: 

- neustrezno postavljenih ciljev, 

- napačno izbrane strategije poslovanja podjetja, 

- neustreznega razpolaganje s finančnimi sredstvi, 

- neprilagajanja tehnično-tehnološkemu napredku, 

- slabega komuniciranja znotraj podjetja. 

 
2.5 Znaki krize 

 

Znaki ali simptomi krize so signali, ki opozarjajo na morebitno krizo, ki prihaja v podjetje. Če 

managerji pravočasno opazijo simptome in nemudoma reagirajo, lahko preprečijo krizo ali 

vsaj omilijo krizo, ki je že vstopila v podjetje. Znaki samo opozarjajo podjetje na »bolezen«, z 

zdravljenjem pa moramo začeti pri vzrokih. Poglavitna stvar je, da managerji pravočasno 

zaznajo te simptome in ukrepajo pred nastankom krize. 

 

Vodstvo velikokrat izhaja iz napačne domneve, da lahko zgolj člani vrhnjega managementa 

spoznajo krizne simptome, ne da bi upoštevalo, da so sodelavci na posameznih funkcijskih 

področjih bliže tržnemu (ali operativnemu finančnemu) dogajanju oz. odjemalcem in lahko 

zato hitreje zaznavajo signale. V raziskavi, opravljeni med 500 vodilnimi ameriškimi podjetji, 
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je bilo ugotovljeno, da je vrhnji management v podjetju seznanjen le s 4 % vseh problemov, 

srednji management z 9 %, nižji management pa kar s 74 % (Eccles 1996, 249, cit. po 

Dubrovski 2011, 57). 

 

Zaznavanje simptomov pa ni pomembno le za management in zaposlene v podjetju, temveč 

tudi za njegovo okolje, ki ga predstavljajo (Dubrovski 2011, 57): 

- lastniki (skrb za vrednost njihovega premoženja, pravočasna odprodaja deleža, spremembe 

v nadzornih, upravljavskih in poslovodnih organih, kapitalske združitve in prevzemi za 

doseganje sinergije itd.); 

- konkurenti (prevzem tržnih položajev, koristi iz učenja na napakah drugih, prevzem 

sredstev, tehnologije ali drugega know-howa itd.); 

- banke (skrb za kreditno-garancijsko izpostavljenost, upravljanje tveganj itd.); 

- odjemalci (iskanje nadomestnih možnosti, pripravljenost za zamenjavo dobaviteljev, 

priskrba varnostne zaloge itd.); 

- dobavitelji (pozornost in previdnost pri določanju prodajnih pogojev ter zavarovanje 

tekočih poslov, iskanje alternativnih prodajnih kanalov, obvladovanje plačilnih tveganj 

itd.); 

- panožna združenja (analiza stanja v panogi); 

- revizorji in svetovalci (podajanje opozorilnih mnenj in nasvetov); 

- strokovna in splošna javnost (večji ali manjši odziv). 

 

Kriza se zazna na različnih področjih. Najprej se navadno zazna na področju komerciale in 

marketinga, ko počasi začne upadati tržni delež, zmanjša se prodaja, naročila upadajo, vedno 

več je reklamacij, zaloga ostaja, plačila zaostajajo oz. se podaljšujejo plačilni roki, 

konkurenca začne vstopati na trg, denarja za marketing primanjkuje itd. Simptomi krize se 

kažejo tudi na finančno-računovodskem področju. To so slabšanje likvidnosti, padanje 

donosnosti, zamujanje s plačili, slab denarni tok, zamujanje z izplačili plač itd. Prav tako se 

pojavijo simptomi na razvojnem in proizvodno-tehničnem področju. Simptomi so vidni, ko 

začne padati produktivnost, reklamacije naraščajo, saj kakovost izdelkov pada, vedno manj se 

vlaga v novejšo tehnologijo in razvojno-raziskovalni oddelek, daljši so dobavni roki, dobava 

zamuja, strokovnjaki odhajajo. Ko se omenjene težave začnejo pojavljati, se simptomi 

prenesejo tudi na kadrovsko-managementsko področje, saj se vsi zgoraj našteti simptomi 

naslonijo na kader v podjetju. Tu prihaja do nezadovoljstva zaposlenih, zaposleni pričnejo s 

stavkami, na vseh nivojih je velika fluktuacija, management se obnaša drugače kot pred 

težavami, zaposleni začnejo odhajati, velikokrat pride do odhoda najbolj sposobnih delavcev, 

ki jih podjetje potrebuje, poveča se obseg bolniškega staleža itd. Simptome pa je mogoče 

zaznati tudi na organizacijsko-informacijskem področju. Komuniciranje med vodilnimi in 

zaposlenimi postane pomanjkljivo, vedno več je pisnih sporočil v notranjem komuniciranju, 

izdelovanja nepotrebnih poročil, organizacijska struktura se stalno spreminja zaradi odhoda 

zaposlenih itd. Do sedaj našteti simptomi so bili notranji, pojavijo pa se tudi simptomi na 
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zunanjem področju, kot so zmanjšanje ali ukinitev kreditnih linij, dodatnih zavarovanj, 

limitov, nabavni pogoji se poslabšajo, treba je začeti avansirati blago dobaviteljem, poostren 

je nadzor poslovanja, pojav v medijih v negativni luči, pojavljanje kazenskih inšpektorskih 

odločb itd. (Dubrovski 2011, 59–62). 

 

Zaradi vseh zgoraj naštetih simptomov klima v podjetju postopoma postaja neugodna. Vodilni 

so nezadovoljni, saj se načrtovani rezultati ne dosegajo. Za to so velikokrat odgovorni 

managerji, saj poskušajo namerno prezreti oz. prekriti simptome. 

 

V poglavju sem opisala oz. predstavila krizo, njene značilnosti, vrste, vzroke in znake. 

Pomembno je, da poznamo vse te komponente, saj tako lažje spoznamo krizo v poslovnem 

svetu. Kriza je neugodno in kritično stanje v podjetju, ki nastane tako zaradi zunanjih kot tudi 

notranjih vplivov. Pomembno je, da se kriza v podjetju hitro prepozna in poslovanje prilagodi 

krizni situaciji. Krize lahko razdelimo z več vidikov: z vidika oblike krivulje poteka, hitrosti 

nastopa, razvoja, stopnje intenzivnosti in vzroka nastanka. V moji diplomski nalogi je to 

poglavje bistveno, saj mi bo teorija o krizi podlaga za vsa nadaljnja raziskovanja.  
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3 MANAGEMENT 

 

Uspešnost podjetja je vse bolj odvisna od sposobnosti managementa. V zadnjem času je 

beseda management vse bolj v uporabi, saj jo ne uporabljalo samo strokovnjaki, ampak se 

pojavlja v vsakodnevnem življenju. Beseda management ima širok pomen, največkrat pa 

pomislimo na vodenje, organizacijo, koordiniranje podjetja in nadziranje. Beseda 

management je tujka in se velikokrat vprašamo, zakaj se ta beseda uporablja tudi pri nas. Ker 

se dobesedno ne da prevesti v slovenski jezik, se je obdržala kot prevzeta beseda.  

 
3.1 Opredelitev managementa 

 

Še pred izvedbo dela si človek zamisli izid ali učinek napora ter proces, v katerem bo želeni 

izid dosegel učinkovito. To vnaprejšnje zamišljanje je planiranje. Vendar samo razmišljanje o 

ciljih in procesih za doseganje ciljev še ne pomeni izvedbe. Najprej je treba vzpostaviti voljo, 

da zamišljeno izvedemo. Temu nenehnemu delovanju volje, da planirano izvedemo, pravimo 

kontrola. V njej nenehno spremljamo doseženo in se trudimo, da se načrtovanemu čim bolj 

približamo. Šele takrat lahko sledi dejanska izvedba, ki jo lahko vidimo kot gibanje organov, 

tudi možganov, in nastajanje dejanskih izidov. Vsak delovni proces posameznika sestoji iz 

planiranja, kontrole in izvedbe (Rozman in Kovač 2012, 51). 

 

Različni interesi lastnikov so povod za ustanovitev organizacije. Ti organizaciji priskrbijo 

sredstva, tako materialna kot nematerialna, ki so potrebna za delovanje. Ljudje vstopimo v 

organizacijo zaradi lasnih interesov, kar pomeni, da je organizacija interesna tvorba, v kateri 

delujejo ljudje, le če lahko uresničujejo lastne interese bolje, kakor če bi delovali zunaj nje 

(Biloslavo 2006, 18). 

 

Sodelavci imajo več samostojnosti pri delu in stopnja nadziranja je lahko manjša, če je 

organizacija dobro urejena. Popolna urejenost organizacije lahko uniči ustvarjalnost 

sodelavcev, medtem ko v primeru nepopolne urejenosti organizaciji grozi razpad. Dobra 

urejenost organizacije je pomembna za delovanje, vendar lahko to lastniki in managerji 

dosežejo le ob zavzetosti sodelavcev, pripadnosti organizaciji, zavezanosti viziji in smotrom 

(Biloslavo 2006, 197). 

 

Skupina ljudi v organizaciji mora delovati složno in urejeno, da so uspešni in lahko dosegajo 

zadane cilje. Samo obvladovanje organizacije imenujemo management. Podjetja so lahko 

uspešna le, če si ljudje v podjetju prizadevajo za dosego podobnih ciljev v prihodnosti 

(Tavčar 2008, 22–23). Učinkovito delovanje ljudi je uspešno, če nekdo načrtuje, organizira 

(ureja), usmerja (vodi) in nadzira (meri). Manager mora delovati v skladu z interesi lastnikov. 

Ti zaupajo obvladovanje organizacije managerjem, strokovnjakom za obvladovanje 
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organizacij (poslovodnikom) in vodenje ljudi (vodjem). Vsi ti strokovnjaki tvorijo 

management (Biloslavo 2006, 20). 

 

Daft (2007, 10, cit. po Markič in Verle 2012, 28) pravi: »Organizacija je socialna združba, ki 

je ciljno usmerjen, formalno organiziran in aktivno koordiniran sistem, usmerjen k okolju 

oziroma zunanjim odjemalcem«. Organizacija lahko deluje le, kadar ljudje sodelujejo drug z 

drugim, da bi opravili osnovne dejavnosti, ki bi pomagale organizaciji doseči cilje. 

 

Temeljito preučevanje managementa, se je začelo v 20. stoletju. V razmeroma kratkem 

obdobju je nastala vrsta teorij o managementu, ki jih je pogosto težko umestiti in razvrstiti 

(Rozman in Kovač 2012, 99). Definicij za management je v literaturi skoraj toliko kot 

avtorjev. Težko govorimo o enotni definiciji, saj avtorji različno opredeljujejo management. 

 

Management je učinkovito doseganje ciljev organizacije skozi planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje virov ter sredstev te organizacije, meni Daft (2008, 7). 

 

Možina idr. (2002, 15) so zapisali: »Management je planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje dela v organizaciji in s tem v zvezi vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo.« 

 

Management je mentalna (miselna, intuitivna, občutna) dejavnost ljudi v organizacijskem 

sistemu. Je ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse druge podsisteme. V 

tem pogledu management vsebuje (Možina idr. 2002, 15–16):  

- koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije; 

- povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe družbe; 

- razvijanje organizacijskega razpoloženja, kar pomaga doseči individualne in skupne cilje; 

- učinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje, pridobivanje 

virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje; 

- izpeljava različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene narave. 

 

Management delimo na več področij (Možina idr. 2002, 82):  

- strateški management, 

- operativni management, 

- management spreminjanja ali inovacijski management, 

- projektni management, 

- management podjetja v krizi. 
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Slika 3: Dejavnosti managementa v organizaciji 

Vir: Možina idr. 2002, 16. 

 

V prvem odstavku sem na kratko opisala besedo management kot vodenje, organiziranje, 

koordiniranje in nadziranje. Za to so odgovorni managerji. Managerji so ljudje, ki so 

zadolženi za vodenje podjetja.  

 

Pojem manager se nanaša na razne vrste managerjev in njihovih opravil. Managerji so lahko 

vodje oddelkov, služb ali projektov, mojstri, preddelavci, nadzorniki, direktorji, ravnatelji, 

upravitelji, predsedniki itd. tako v organizacijah, ki ustvarjajo dobiček, kot v tistih, ki so 

financirane iz proračuna (Možina idr. 2002, 15). 

 

Tavčar (2005, 2) management opisuje kot vlogo, ki temelji na zaupanju. Manager mora imeti 

zadosti znanja o vodenju organizacije in ljudi, mora biti ustvarjalen in razsoden. Zelo 

pomembno je tudi, da je etičen, verodostojen, da mu lahko lastniki in sodelavci zaupajo.  

 

Managerji v podjetju opravljajo štiri funkcije (Tavčar 2005, 2): 

- načrtovanje, 

- organiziranje, 

- usmerjanje, 

- nadziranje. 

 

Managerji poskušajo slediti strategiji podjetja in dosegati zastavljene cilje. Če pa se v podjetju 

pojavijo simptomi, ki opozarjajo na krizo, oz. že pride do krize, pa se tu lastniki podjetij 

največkrat odločijo za zamenjavo managerjev. Za nastanek krize so v podjetju dostikrat 

odgovorni managerji, zato jih zamenjajo s kriznim managementom, ki poskuša odpraviti krizo 

na pozitiven način. 
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Ljudje v združbah, ki večji del svojega časa opravljajo funkcijo managementa, so managerji. 

Ni nujno, da so managerji najbolj sposobni in izobraženi ljudje z najboljšimi lastnostmi. Delo 

managerjev zahteva le drugačne sposobnosti in drugačno znanje kot delo drugih članov 

združbe, nemanagerjev. Izvajalci ali specialisti opravljajo svoje delo, ustvarjajo proizvode in 

storitve, managerji s svojim usklajevanjem in uravnavanjem dosegajo, da nemanagerji to 

opravijo kar najbolj učinkovito in medsebojno usklajeno in s tem zagotavljajo, da združba 

najbolj smotrno doseže svoj cilj. Managerji torej ne opravljajo po vsebini in namenu enakega 

dela kot drugi člani združb, temveč s svojim delom dosegajo, da delajo drugi (Možina idr. 

2002, 47–48). 

 

Pri izbiri managerja je pomembno, da lastniki upoštevajo naslednja tri vodila: manager mora 

obvladovati primerna znanja, imeti mora zmožnost vodenja ljudi, biti mora pošten, etičen in 

zanesljiv (Tavčar 2006, 26).  

 

Uspešen manager je aktiven vodja, ki ustvarja ugodno delovno okolje in omogoča priložnosti 

ter spodbude za visoke dosežke in osebni razvoj sodelavcev (Možina idr. 2002, 15). 

 

 

Slika 4: Upravljavsko-ravnalni ali upravljavsko-managerski proces 

Vir: Rozman in Kovač 2012, 59. 

 

Bistvo obstoja managementa je, da organizacija dosega ustrezne rezultate. Management mora 

za izhodiščno točko vzeti načrtovane cilje, potem pa organizirati vsa sredstva in vire, ki so na 

voljo, in tako doseči predvidene rezultate na raznih področjih delovanja v organizaciji in 

družbeni skupnosti (Možina idr. 2002, 35). 

 
3.2 Ravni managementa 

 

V podjetju zaposlene ločimo na managerje in specialiste. Specialisti so strokovnjaki na 

svojem področju in vsak od njih opravlja svoj del skupne naloge. Managerji pa so tisti, ki 

usmerjajo specialiste, jim dajejo naloge in odločajo o poslovnih odločitvah. Število 

managerjev je odvisno od velikosti podjetja. Kot zgoraj omenjeni specialisti pa tudi managerji 
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opravljajo vsak svoje delo in imajo različne odgovornosti (Rozman in Kovač 2012, 33). Te 

ravni managementa, so prikazane na spodnji sliki. 

 

 

Slika 5: Ravni managementa v podjetju 

Vir: Rozman in Kovač 2012, 33. 

 

Uspešen manager naj bi sodelavce oskrbel z vsemi viri (sredstvi, delovnimi razmerami), ki jih 

potrebujejo za dobro opravljanje nalog, in odstranjeval vse ovire, ki se lahko pojavljajo pri 

delu zaposlenih, npr. poskrbel za pravočasno nabavo orodja, reševanje problemov, dodatno 

usposabljanje, opozarjanje, svetovanje in podobno (Možina idr. 2002, 30). 

 

Število managerjev in njihova delitev je seveda odvisna od velikosti podjetja. Če govorimo o 

velikih podjetjih, je nujna delitev managerjev, kot je prikazano na zgornji sliki, saj en 

manager ne bi bil sposoben usklajevati vseh zaposlenih. Iz tega razloga je nastala managerska 

struktura, ki je praviloma hierarhična. Ta struktura se deli na tri temeljne ravni managementa 

(Rozman in Kovač 2012, 31–32): 

- vrhovni management, 

- srednji management, 

- nižja raven managementa. 

 

Med vrhovni management uvrščamo managerje sestavljenih podjetij, ki med seboj usklajujejo 

poslovne funkcije malih podjetij, sestavljenih med seboj. Njihova naloga je, da usklajujejo 

med sestavljenimi podjetji poslovne funkcije, kot so: nabavna, kadrovska, proizvodna, 

Managerji poslovnih 

funkcij in poslovnih 

enot 

Oddelkovodje, skupinovodje, 

delovodje 

Izvedba  

Managerji sestavljenih podjetij 

in podjetij 



 

19 

 

prodajna in finančna. Ko so vse te funkcije povezane in usklajene, šele takrat lahko tvorijo 

celoto. Vrhovni management sestavljajo prvi in drugi management. Prvi je znan kot 

management sestavljenih podjetij, drugi pa kot poslovni (Rozman in Kovač 2012, 32). 

 

Managerji poslovnih enot spadajo pod srednjo raven managementa. Ti managerji usklajujejo 

poslovne funkcije, vendar le operativno. So razmeroma samostojni, vendar pa še vedno 

delujejo v celem sistemu in kljub temu da v neki poslovni enoti vodijo določeno funkcijo, 

imajo še vedno nad sabo managerje iz vrhovnega managementa (Rozman in Kovač 2012, 32). 

 

V nižjo raven managementa ali drugače rečeno tudi prvo linijo managementa pa spadajo 

managerji manjših oddelkov, ekip, izmen, ki so neposredno odgovorni za samo izvedbo. 

Njihovo delovanje je operativno (Rozman in Kovač 2012, 33). 

 

Na zadnjem mestu v hierarhični lestvici pa so izvajalci. V podjetju so največji del zaposlenih. 

Izvajalci so zaposleni, ki svoje delo opravijo, kot jim je bilo dodeljeno. Svojega dela ne 

morejo prenesti na drugega, ampak morajo sami neposredno izvesti delo (Rozman in Kovač 

2012, 33). 

 

V poglavju sem opredelila management in ravni managementa. Za management so odgovorni 

managerji, ki s svojimi nalogami, planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem, 

dosegajo želene rezultate. Podjetja so razdeljena na različne ravni managementa, v grobem 

zaposlene ločimo na managerje in specialiste. Managerji usmerjajo specialiste. Poznavanje 

managementa je bistvenega pomena za samo delovanje podjetja in komunikacijo znotraj 

njega. 
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4 KRIZNI MANAGEMENT 

 

Aktivnosti vodenja podjetja v akutni krizi imenujemo krizni management, kar pa je hkrati tudi 

oznaka za nosilce te aktivnosti. Zaradi časovnega in odločevalskega pritiska, omejenih 

razpoložljivih sredstev in naravnanosti h kratkoročnemu reševanju poslovnih problemov mora 

krizni manager uporabljati prilagojene metode in tehnike poslovanja podjetja in vodenja 

sodelavcev (Dubrovski 2004, 131). 

 
4.1 Opredelitev kriznega managementa 

 

Kadar govorimo o kriznem managementu, govorimo o upravljanju podjetja, ki se je znašlo v 

kriznem stanju, v ogroženem stanju, ki lahko pusti posledice v samem podjetju in prav tako 

pri lastnikih in zaposlenih. Za razglasitev krize so ključni trije elementi (Jemec 2009): 

- nepričakovan dogodek, 

- nevarnost organizaciji, 

- malo časa za sprejemanje odločitev in ukrepanje. 

 

V Sloveniji so večino podjetij doleteli ti dejavniki, kar pomeni, da je večina slovenskih 

podjetij zapadla v krizo in potrebuje krizno upravljanje (Jemec 2009). 

 

Do kriznega stanja v podjetju pride lahko zaradi več dejavnikov. Velikokrat je kriza v 

podjetju povezana z napačnimi odločitvami managementa v podjetju in so prav oni tisti, ki so 

odgovorni za nastalo situacijo. Pogosto pride tudi do prikrivanja, saj managerji prikrivajo 

informacije in slabe poslovne rezultate, kar pa pomeni, da je kriza že močno napredovala in 

bo seveda tudi težje rešljiva. Adizes (2009, 53) je zapisal: »Organizacija pretoka informacij je 

eden od načinov, kako pokažete, kdo ima pooblastila. Poleg tega so informacije eden od virov 

moči. Kadar ljudje prikrivajo informacije, pravzaprav izkoriščajo svojo moč, pa čeprav na 

nezakonit način. Sistem informacij mora biti zato čim bolj transparenten, saj tako zmanjšamo 

možnost zlorabe moči.« Ko je kriza že toliko napredovala, ni več veliko časa za obotavljanje, 

ampak je treba hitro ugotoviti vzroke in začeti z reševanjem krize. V takih situacijah pa je 

najbolje zamenjati management s kriznim managementom, saj managerji, ki so pripeljali 

podjetje v krizo, niso sposobni podjetje rešiti iz nje. 

 

Krizni management je poseben del strateškega managementa, značilen za organizacije v 

izjemno resnih, eksistenčnih težavah. Vsebina strateškega managementa je povezana z 

načrtovanjem, organiziranjem in usklajevanjem, vodenjem in nadziranjem. Naloge strateških 

managerjev so torej (Dubrovski 2011, 125): 

- načrtovanje ciljev v skladu s postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti ter 

načrtovanje strategij za doseganje teh ciljev; 
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- organiziranje urejenosti organizacije (struktur in procesov) ter oskrbe organizacije s 

sredstvi (materialnimi, nematerialnimi); 

- usmerjanje dejavnosti sodelavcev organizacije in drugih, da organizacija učinkovito deluje 

in uspešno dosega cilje; 

- nadzorovanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev in drugih, delov 

organizacije in organizacije v celoti ter polaganje računov, tj. poročanje in utemeljevanje 

poročil ter priporočil lastnikom in drugim vplivnim udeležencem organizacije. 

 

 

Slika 6: Obdobje in cilji delovanja kriznega managementa 

Vir: Dubrovski 2011, 130. 

 

Rešitev za krizo je velikokrat krizni manager. Je oseba, ki pride v podjetje za kratek čas, v 

času krize, da poskuša rešiti podjetje. Krizni manager vzame stvari v svoje roke in začne 

delovati na drugačen način, kot so delovali managerji pred krizo. Dobro se mora poglobiti v 

nastalo situacijo, jo preučiti in hitro začeti z reševanjem. Krizni manager ima drugačen pogled 

na krizo, kot njegovi predhodniki. Velikokrat krizni managerji delujejo dobro samo v obdobju 

reševanja krize, ko so pod stresom in pritiskom, nadaljnje vodenje podjetja pa jih ne zanima. 

Vsakič znova iščejo nove priložnosti in izzive.  
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Krizni managerji, ki so se pokazali v akutni krizi kot uspešni, v obdobju umirjanja razmer 

težko spremenijo svoj način dela in vodenja, tako da so še vedno bolj dovzetni za kratkoročne 

učinke in tvegane odločitve. To pa v obdobju, ko so negativna gibanja zaustavljena in ko je 

podjetju treba postaviti trdne temelje nadaljnjega razvoja, lahko prinese več škode kot koristi 

(angl. repetitive change syndrome – pretiravanje s spremembami) (Dubrovski 2004, 135). 

 

Naloge in aktivnosti, ki se jih mora lotiti krizni manager ob prevzemu vodilne funkcije v 

podjetju v akutni krizi, so (Dubrovski 2004, 138): 

- pridobiti nadzor nad dogajanjem v podjetju (poslovni procesi, sistemi in strukture); 

- centralizirati finančno funkcijo; 

- oceniti primernost obstoječega managementa in izbrati prvi krog sodelavcev; 

- centralizirati odločanje in uvesti pravila avtokratskega (prilagojenega) vodenja; 

- zagotoviti vsaj minimalno likvidnost (vzpostavitev ustreznih denarnih tokov z istočasnim 

zmanjšanjem potreb in povečanjem prihodkov); 

- sestaviti prvi akcijski načrt in smernice sanacijskega načrta; 

- sestaviti način motiviranja ključnih kadrov; 

- postaviti ali prilagoditi informacijski sistem potrebam odločanja; 

- opraviti uvodne razgovore z najpomembnejšimi upniki, poslovnimi partnerji in 

predstavniki zaposlenih ter zastaviti načela nadaljnjega komuniciranja; 

- temeljito analizirati podjetje kot celoto in po posameznih funkcijah ter postaviti diagnozo 

obstoječega položaja; 

- pripraviti predloge za oblikovanje kriznega tima z notranjimi in zunanjimi sodelavci; 

- pripraviti podroben akcijski načrt kratkoročnih ukrepov; 

- pripraviti strateški načrt reševanja krize. 

 

Managerji dostikrat spregledajo oz. namerno prikrivajo simptome krize, saj so prepričani, da 

njih kriza ne more doleteti in da je to samo prehodni kratkotrajen čas. Tu pa je bistvenega 

pomena krizni management, ki poskuša podjetje spraviti iz krize. Krizni management je v 

podjetjih dostikrat uspešen. Seveda pa je vse odvisno od reakcije samega podjetja, ali dovolj 

hitro zazna simptome oz. ali reagira dovolj hitro.  

 
4.2 Posebnosti vodenja v krizi 

 

Podjetje, ki je neposredno soočeno z možnostjo propada, potrebuje drugačno vodenje kot 

podjetje, ki posluje v normalnih razmerah. Krizni manager mora uporabljati prilagojene 

metode in tehnike poslovodenja podjetja in vodenja sodelavcev. Krizni management se 

pogosto imenuje tudi management preobrata (Dubrovski 2000, 54). 

 

Krizni management zasleduje 2 osnovni usmeritvi (Dubrovski 2000, 54): 
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- zaustavljanje negativnih gibanj in obvladovanje kriznega položaja, 

- doseganje preobrata in zagotovitev temeljev za ponoven razvoj. 

 

Krizni položaj je obvladan, ko podjetje doseže spreobrnitev negativnih gibanj. S takšnim 

delovanjem si podjetje zagotovi obstoj in razvojne možnosti (Dubrovski 2000, 54). 

 

Da bi lahko bil krizni management uspešen, mora (Faulhaber in Landwehr 1996, 117, po 

Dubrovski 2000, 55): 

- hoteti (pripravljenost): volja do spreminjanja, sprejem odgovornosti, pripravljenost za 

odrekanje, zadostno angažiranje; 

- smeti (legitimnost): pristojnost za odločanje, potrebna pooblastila, položaj v hierarhiji; 

- moči (sposobnost): strokovnost, sposobnost timskega dela, učenja in vodenja, sprejemanje 

bremen, moč za doseganje ciljev. 

 

Vsi trije pogoji (pripravljenost, legitimnost in sposobnost) morajo biti izpolnjeni istočasno, saj 

bo v nasprotnem primeru zelo vprašljivo doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Krizni management bo pri svojem delu potreboval tako strateška kakor tudi povsem 

operativna znanja, pri čemer mu nobeno poslovno področje ne sme biti povsem tuje (npr. 

finančna, računovodska, kadrovska, informacijska, pravna funkcija itd.) (Dubrovski 2000, 

56.) 

 

V kriznih časih moramo velikokrat nastopati drugače, gledati širše, navaja Holiday (2014, 1). 

Zaposleni morajo razmišljati izven svojih okvirjev in iskati nove možnosti, kako se približati 

uporabnikom svojih storitev.  

 
4.3 Ukrepi za reševanje krize 

 

Načeloma kriza opredeljuje kratkotrajno stanje v podjetju in se mora razviti v naslednjo 

stopnjo, kar pomeni, da pride do njene razrešitve. Razrešitev pa je za podjetje ugodna 

(ponovna oživitev, razvoj z donosnim poslovanjem) ali neugodna (propad, prenehanje, 

stečaj). Pri razrešitvi krize ni nujno, da pride do njenega zdravljenja (Dubrovski 2004, 91). 

  

Ukrepi se razlikujejo glede na vrsto krize. Lahko gre za latentno ali akutno krizo. Najprej 

moramo ugotoviti, za kateri tip krize gre, jo podrobno analizirati, ugotoviti razloge za njen 

nastanek in šele nato začeti sprejemati ukrepe za reševanje. 

 

Za reševanje krize je značilno hitro proaktivno sprejemanje odločitev in ukrepanje. Vsako 

podjetje ima svoj model reševanja krize. Vsako podjetje ima svoj način reševanja, krizo 
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poznajo in imajo narejen plan kriznega reševanja. Obstaja kar nekaj modelov reševanja, ki se 

jih podjetja lahko deloma držijo. Napačen pristop in nepravilno reševanje krize je prisotno v 

večini slovenskih podjetij. Ker je časovna omejitev, je treba pridobiti informacije, osnovno 

znanje s strani svetovalcev, z interneta oz. iz drugih virov, ki spremenijo nekriznega 

managerja v kriznega. Treba je delati primerjave in pridobiti podatke iz preteklosti ter jih 

analizirati in najti čim boljše ukrepe, ki se bodo realizirali. Seveda pa je zelo pomembna tudi 

dobra komunikacija med kriznim managerjem in drugimi deležniki in jim zagotoviti, da je 

podjetje v stanju reševanja. Treba pa je imeti tudi stik z javnostjo in čim večje sodelovanje s 

partnerji, ki so ključnega pomena (Jemec 2009). 

 

Ko se kriza v podjetju pojavi, je treba čim hitreje sprejeti nekatere ukrepe za reševanje krize. 

Krizni management začne sprejemati hitre odločitve in radikalne ukrepe, ki bodo rešili krizo v 

podjetju. Pri teh odločitvah morajo managerji ostati zbrani in odločitve sprejemati zelo hitro, 

saj je tu časovna omejitev zelo kratka. Odločitve morajo biti operativne in taktične. V času 

reševanja so potrebni ukrepi na področju managementa, financ, prihodkov in odhodkov, 

zaposlenih. Adizes (2009, 36) je zapisal: »Kdo preživi krizo? Tisti, ki ostanejo zbrani. Ko 

torej pride do krize, se morate še bolj potruditi, da ostanete prisebni.« 

 

Velikokrat se pri reševanju krize srečujemo z omejenimi sredstvi, zato je treba tu uporabiti 

vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago. Običajno krizni management sprejema ukrepe, ki so 

kratkoročni ter odpravijo težave v tistem trenutku. Za nadaljnje poslovanje pa mora podjetje 

začeti sprejemati odločitve, ki bodo uspešne za naslednja leta poslovanja. 

 

Najbolj pogosti ukrepi so (Dubrovski 2004, 93–119): 

- ukrepi na področju managementa: zamenjava managementa s kriznim managementom, 

centralizirano poslovodenje, spremenjena organizacija, učinkovito komuniciranje; 

- ukrepi na področju prihodkov: povečanje prodaje, selekcija proizvodno-prodajnega 

programa, zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje drugih prodajnih pogojev; 

- ukrepi na področju financ: zagotavljane plačilne sposobnosti, prestrukturiranje tujih virov 

financiranja, področje lastnega financiranja; 

- ukrepi na področju odhodkov: obvladovanje stroškov, kot so stroški materiala, dela, 

zunanjih storitev; 

- krepi na področju zaposlenih: zmanjšanje števila zaposlenih, zamenjave na nivojih 

srednjega in nižjega managementa, pridobitev novih sodelavcev. 

 

Našteti ukrepi so najbolj pogosti ukrepi, ki jih je treba sprejeti, če želimo podjetje rešiti. Prvo, 

kar je treba storiti, je, da zamenjamo management s kriznim managementom, ki bo sprejemal 

kratkoročne odločitve, ki bodo podjetje rešile. 
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Prepričanje, da bo kriza v podjetju izginila sama po sebi, je lahko zelo nevarno in na koncu za 

podjetje tudi usodno. Za krizo velja visoka stopnja virulentnosti, zato jo je treba tako tudi 

obravnavati (Dubrovski 2004, 93). 

 

Krizni management nastopi takrat, ko so v podjetju zaznane negativne spremembe v 

poslovanju. Krizni manager je oseba, ki pride v podjetje za določeno obdobje z namenom, da 

poskuša rešiti podjetje. Proučiti mora stanje in možnosti za nadaljnje poslovanje in sprejeti 

odločitve, ki so odločilnega pomena za rešitev podjetja. Spoznanja v tem poglavju so 

pomembna zaradi razlike med navadnim managementom in delovanjem kriznega 

managementa. 
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5 KRIZNI MANAGEMENT V PROJEKTU GT, D. O. O. 

 

Krize prinašajo podjetju številne spremembe na katere se more podjetje ustrezno pripraviti. Z 

vsemi spremembami pa se tudi pojavljajo nova tveganja. Pomembno za podjetje, ki je zašlo v 

krizo je, da čim hitreje odkrije krizo in prične z ukrepi. Vsaka nova tveganja in spremembe pa 

lahko prinesejo tako dobre kot slabe rezultate. 

 
5.1 Opis podjetja 

 

Podjetje Projekt GT, d. o. o., spada med majhna podjetja. Poslovne prostore ima v Ljubljani 

na Leskoškovi cesti 6, kar predstavlja prednost, saj je locirano v glavnem nakupovalnem 

središču BTC. V podjetju je trenutno zaposlenih šest. Imajo tudi zunanje sodelavce, ki 

pomagajo pri izpeljavi načrtov. Podjetje je bilo uradno ustanovljeno leta 2002, sicer pa ista 

ekipa sodelavcev sodeluje že od leta 1998. 

 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Statistični urad Republike Slovenije 2008) je podjetje 

razvrščeno v kategorijo M71.129 – drugo tehnično projektiranje in svetovanje (Standardna 

klasifikacija dejavnosti 2008). 

 

V podjetju izvajajo najzahtevnejše naloge na področju gradbenega inženiringa. Razvili so tudi 

storitve svetovalnega inženiringa zaradi potreb uresničitve obsežnih in kompleksnih 

projektov, pri katerih je bilo treba doseči visoke tehnične standarde, hkrati pa zagotoviti, da 

bo projekt končan v predvidenem času in s predvidenimi sredstvi. Uresničitev takšnih 

projektov terja specialna znanja ter natančno načrtovanje in koordinacijo vseh aktivnosti, 

povezanih z dosego končnega cilja naročnika. V podjetju združujejo vsa potrebna znanja in 

kadre, ki pokrivajo področje nepremičnin, predvsem z vidika gradbene in pravne stroke. 

 

Delovno področje obsega sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami in občinami v 

obliki priporočil, navodil in koordinacij dela na področju regionalnega prostorskega 

planiranja. 

 

Poleg gradbenega inženiringa se ukvarjajo tudi z inteligentnimi inštalacijami, ki so tudi glavni 

prodajni program v podjetju. 

 

Te inštalacije omogočajo povezavo vseh sistemov razsvetljave, ogrevanja, klime, žaluzij, 

nadzornega sistema itd. v en sistem, ki ga je mogoče kontrolirati in upravljati z enega mesta. 

Tako so leta 2000 postali uradni distributer opreme GIRA, ki je ponudnik inteligentnih 

inštalacij. V podjetju so opravili vsa potrebna šolanja za inštaliranje in programiranje naprav 

GIRA (Projekt GT 2014). 
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Osnovne dejavnosti podjetja so: 

- gradbeni inženiring 

- projektiranje 

- avtomatizacija stavb s sistemom instalacij EIB/KNX. 

 

Ø Gradbeni inženiring 

Podjetje Projekt GT, d. o. o., izvaja storitve gradbenega inženiringa v fazi priprave, gradnje in 

garancijske dobe objekta.  

 

V fazi priprave vodijo postopke priprave prostorskih aktov, sodelujejo pri pripravi projektnih 

nalog, izboru projektantov, spremljajo izdelavo projektne dokumentacije, vodijo upravne 

postopke vključno s pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij in gradbenih dovoljenj. Poleg 

tega vodijo druge postopke, vezane na pripravo na gradnjo (zemljiškoknjižne zadeve, 

urbanistične pogodbe, ekonomika projekta itd.). Pripravljajo vse vrste razpisnih dokumentacij 

in vodijo razpisne postopke, sodelujejo pri izboru izvajalcev, pogajanjih in nudijo pomoč pri 

pripravi gradbenih pogodb. Tekom celotne faze priprave nudijo investitorjem kompletno 

tehnično pomoč (Projekt GT 2014). 

 

V fazi gradnje vodijo gradnjo objekta in nadzirajo izvajanje del, skrbijo za vse upravno-

administrativne postopke, vezane na gradnjo, organizirajo pridobivanje uporabnih dovoljenj. 

Ob zaključku gradnje organizirajo postopek primopredaje objekta in skrbijo za odpravo napak 

in pomanjkljivosti. Tekom celotne faze priprave nudijo investitorjem kompletno tehnično 

pomoč in sodelujejo s projektantom in izvajalcem pri reševanju tehničnih problemov (Projekt 

GT 2014). 

 

V fazi garancijske dobe objekta spremljajo objekt in organizirajo odpravo napak in 

pomanjkljivosti, nastalih med gradnjo. Izvajalcem posredujejo zahtevke investitorja za 

odpravo napak in pomanjkljivosti ter koordinirajo njihovo odpravljanje (Projekt GT 2014). 

 

Ø Projektiranje 

Podjetje Projekt GT, d. o. o., je specializirano podjetje za projektiranje na področju prometne 

in komunalne infrastrukture. Za investitorje izdelujejo strokovne podlage za potrebe 

prostorskih aktov in projektno dokumentacijo vseh faz; od idejnih zasnov do izvedbenih 

načrtov. Med gradnjo spremljajo in vršijo projektantski nadzor nad izvedbo. Investitorjem 

poleg samostojnih načrtov ponujajo vodenje in koordinacijo izdelave projektne 

dokumentacije in izdelavo vseh načrtov prometne in komunalne infrastrukture, s katerimi se 

zagotavlja komunalna opremljenost zemljišč. S projektanti arhitekti na področju prometa in 

komunale redno sodelujejo pri izdelavi natečajnih rešitev (Projekt GT 2014). 
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Ø Uvajanje inteligentnih (eib) in klasičnih instalacij v stavbe in uvajanje asistenčne 

tehnologije 

Kot uradni zastopnik za blagovno znamko GIRA se uvrščajo v sam vrh integratorjev 

inteligentnih sistemov na področju Slovenije in držav na področju bivše Jugoslavije. Sistem 

deluje na tehnologiji KNX (evropski standard za hišno avtomatizacijo), pri katerem je 

osnovni namen predvsem velik prihranek energije kot tudi varnost z visokim udobjem 

upravljanja. Z vključevanjem praktično vseh električnih elementov, sistemov HVAC 

(ogrevanje, klimatizacija, prezračevanje), senčil, s priključki videonadzora, internetom, 

telefonijo, multimedijo dosežejo končni cilj, to je neomejeno varno in enostavno upravljanje 

celotnega doma. Z uporabo protipožarnih in protipoplavnih senzorjev, vremenskih postaj itd. 

pa lahko naš dom »sam« upravlja z energijo in varovanjem (Projekt GT 2014).  

 

 

 

 

Slika 7: Konzole za pametno hišo 

Vir: Projekt GT 2014. 
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Slika 8: Prikaz možnih povezav s pametno inštalacijo 

Vir: Projekt GT 2014. 

  

Te dejavnosti izvajamo zaposleni v podjetju s pomočjo zunanjih sodelavcev. Vizija podjetja 

je, da želi s svojim znanjem in kakovostnimi storitvami obvladovati izzive na področju 

gradbenega inženiringa in inteligentnih inštalacij. V dobi petih let želi postati vodilni na trgu s 

tovrstno dejavnostjo (Projekt GT 2014). Poslanstvo podjetja Projekt GT pa je, da s 

strokovnim znanjem, sledenjem trendom in dovršeno tehnično opremo svojim kupcem 

zagotovi vrhunsko kakovost bivanja. Zaposleni in zunanji sodelavci pa želijo ohranjati dober 

in zaupanja vreden odnos, ki je ključnega pomena za zadovoljevanje potreb strank (Projekt 

GT 2014). 

 

Ljudje v vzajemnem delovanju stopajo v medsebojne stike. S tem delovanjem vplivajo drug 

na drugega in povezujejo svoja individualna dejanja. Med njimi nastajajo neka medsebojna 

razmerja, ki ljudi povezujejo v organizirano skupino (združbo). Ker je povezanih s takimi 

razmerji več ljudi, nastaja obenem mreža ali sestav razmerij, ki ga imenujemo organizacijska 

struktura. 

 

Organizacijska struktura podjetja Projekt GT je poslovno-funkcijska organizacijska struktura. 

Je najstarejša oblika in predstavlja centralizirano strukturo. 
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Slika 9: Organizacijska struktura podjetja Projekt GT, d. o. o. 

Vir: Projekt GT 2014. 

 
5.2 Finančna analiza podjetja 

 

Za finančno analizo sem uporabila podatke iz arhiva Ajpes in jo pripravila za obdobje od leta 

2007 do leta 2013. 

 

Analiza poslovanja je dejavnost spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja z namenom, da 

izboljša uspešnost poslovanja. Celovita analiza poslovanja ocenjuje vse poslovne prvine in 

vse funkcije ter poslovni uspeh in poslovno uspešnost podjetja. S tem lahko veliko pove o 

količini in kakovosti virov, s katerimi podjetje razpolaga, pa tudi o poslovnem uspehu in 

uspešnosti, ki jo dosega (Pučko 2006, 125). 

 

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanja 

sredstev ali zmanjšanja dolgov. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne 

prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni 

prihodki (Slovenski inštitut za revizijo 2006). 

 

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanja 

sredstev ali povečanja dolgov. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke 

in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki (Slovenski inštitut 

za revizijo 2006). 
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Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) je razlika med celotnim poslovnim izidom, 

obračunanim davkom iz dobička kot deležem države v njem in odloženimi davki. To je 

poslovni izid, s katerim je mogoče razpolagati po odbitku obračunanega davka ter po pribitku 

oziroma odbitku za obračunane odložene davke (Slovenski inštitut za revizijo 2006). 

 

Preglednica 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid poslovnega leta v obdobju 2007–2013 

Leto 

(n) 

Prihodki Indeks 

(n/n – 1) 

Odhodki Indeks 

(n/n – 1) 

Čisti poslovni 

izid poslovnega 

leta (EUR)* 

Indeks 

(n/n – 1) 

2007 916.564 - 905.597 - 7.622 - 

2008 1.192.308 130,08 1.185.026 130,86 7.768 101,92 

2009 2.434.242 204,16 1.203.240 101,54 12.022 154,76 

2010 1.426.077 58,58 1.412.179 117,36 10.789 89,74 

2011 1.957.481 137,26 1.948.317 137,97 7.201 66,74 

2012 904.608 46,21 901.448 46,27 2.981 41,40 

2013 857.338 94,77 856.372 95,00 45 1,5 

Legenda: * prihodki – odhodki – davek iz dobička v letu. 

 

Vir: Projekt GT 2014. 

 

Prihodki podjetja Projekt GT, d. o. o., so se skozi leta povečevali, le v letih 2010, 2012 ter 

2013 so padli glede na predhodno leto. Podobno je na strani odhodkov, ki so do leta 2011 

konstantno naraščali in se šele v letu 2012 začeli zmanjševati, in sicer v letu 2012 za 53,73 % 

in v letu 2013 za 5 % glede na leto prej. 

 

Stopnja rasti dobička se iz leta v leto spreminja. Podjetje Projekt GT, d. o. o., vsa leta posluje 

z dobičkom. Dobiček je do leta 2009 naraščal, po letu 2010 pa je začel padati. Leta 2011 je 

čisti poslovni izid poslovnega leta znašal 7.201 EUR, leta 2012 je znašal 2.981 EUR, v letu 

2013 pa je dobiček znašal le 45 EUR. Čisti dobiček se je tako leta 2012 glede na predhodno 

opazovano obdobje zmanjšal za 58,6 %, leta 2013 pa se je zmanjšal kar za 98,5 % 

(preglednica 1). Kljub temu da podjetje poslujejo z dobičkom, se ta zmanjšuje, močno pa je 

padel z leta 2011 na 2013. To za podjetje pomeni, da je mogoče v njihovem poslovanju 

zaznati določene spremembe.  
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Preglednica 2: Kazalniki uspeha in uspešnosti poslovanja podjetja v obdobju 2007–2013 

Leto Čisti 

dobiček oz. 

izguba 

Povprečni 

kapital 

Povprečna 

sredstva 

Dobičkonosno

st kapitala 

(ROE)* – v % 

Dobičkonosn

ost sredstev 

(ROA)** – v 

% 

2007 7.622 19.995 249.437 - - 

2008 7.768 22.011 425.831 35,3 1,82 

2009 12.022 31.763 472.106 37,8 2,5 

2010 10.789 41.658 392.043 25,9 2,8 

2011 7.201 53.063 361.521 13,6 2,0 

2012 2.981 62.059 256.872 4,8 1,2 

2013 45 67.150 244.568 0,067 0,018 

Legenda: * čisti poslovni izid / povprečni kapital, izračunan na osnovi vrednosti kapitala v letu;  

** čisti poslovni izid / povprečna sredstva, izračunana na osnovi vrednosti sredstev v letu.  

 

Vir: Projekt GT 2014. 

 

Eden najpomembnejših finančnih kazalcev je ROE (angl. return on equity) oziroma 

dobičkonosnost kapitala. Čista dobičkonosnost je s stališča lastnikov gospodarske družbe 

najpomembnejši in eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. Kazalnik 

pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Pokaže, koliko 

čistega dobička je gospodarska družba dosegla na vsakih 100 evrov vloženega kapitala. 

Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je vrednost tega kazalnika čim višja 

(pozitivna). Vendar pa višja vrednost kazalnika lahko pomeni tudi večje tveganje na račun 

velikega zadolževanja gospodarske družbe. Čista donosnost kapitala je namreč odvisna od 

sestave virov financiranja sredstev (iBON b.l.). 

ROE = 100 * čisti dobiček / ((kapital tekočega leta + kapital preteklega leta) / 2). 

 

Ugotovila sem, da je dobičkonosnost kapitala v proučevanem obdobju konstantno padalo in je 

leta 2013 znašala le 0,067 %.  

 

Kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju sredstev. Kaže, koliko 

čistega dobička oziroma čiste izgube je gospodarska družba ugotovila na vsakih 100 evrov 

obstoječih sredstev ne glede na to, kako so financirana. Gospodarska družba posluje 

uspešnejše, če je vrednost tega kazalnika čim večja. Čista donosnost sredstev je zmnožek 

dveh drugih kazalnikov, izraženih v obliki razmerja, čiste dobičkonosnosti prihodkov ter 
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proizvodnosti sredstev: večja ko je vrednost obeh kazalnikov, večja je vrednost kazalnika 

čiste donosnosti sredstev (iBON b.l.). 

 

ROA = 100 * čisti dobiček / ((sredstva tekočega leta + sredstva preteklega leta) / 2). 

 

Dobičkonosnost sredstev oziroma ROA nam kaže razmerje med (čistim) dobičkom in 

povprečno vloženimi poslovnimi sredstvi. Pri izračunu sem ugotovila, da je vrednost ROA do 

leta 2010 naraščala, nato pa je začela padati in leta 2013 znašala 0,018 %. 

 

Preglednica 3: Stopnja zadolženosti podjetja v obdobju 2007–2013 v % 

Leto Obveznosti do 

virov sredstev 

Dolgoročne 

obveznosti 

Indeks  

(n/n – 1) 

Kratkoročne 

obveznosti 

Stopnja 

zadolženosti* 

– v % 

2007 272.373 0 - 248.607 91,27 

2008 579.287 0 0 543.642 93,85 

2009 364.923 88.151 0 229.103 86,94 

2010 419.163 88.151 100 272.554 86,05 

2011 303.880 48.551 55,08 189.617 78,38 

2012 209.865 25.518 52,56 115.416 67,15 

2013 279.271 14.518 56,89 196.067 75,41 

Legenda: * (kratkor. obveznosti + dolgor. obveznosti) / obveznosti do virov sredstev *100. 

 

Vir: Projekt GT 2014. 

 

Preglednica 3 kaže, da je podjetje Projekt GT, d. o. o., leta 2007 91,27 % sredstev financiralo 

s tujimi viri, leta 2008 pa kar 93,85 % sredstev. Po letu 2008 pa je stopnja zadolženosti začela 

padati in je leta 2012 znašala 67,15 %. V letu 2013 se je stopnja zadolženosti dvignila za 8,26 

% in je znašala 75,41 %, kar pomeni, da je podjetje 75,41 % sredstev financiralo s tujimi viri 

in le 24,59 % z lastnimi. 

 

Plačilna sposobnost je sposobnost podjetja, da poravna svoje obveznosti ob zapadlosti. 

Najpogosteje uporabljeni kazalniki likvidnosti so kratkoročni, pospešeni in hitri koeficient. 

 

Kratkoročni koeficient prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev iz kratkoročnih 

obveznosti do virov sredstev. Kot kratkoročna sredstva so upoštevane zaloge, kratkoročne 

terjatve iz poslovanja, kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva. Če je vrednost 
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kazalnika 1, to pomeni, da ima gospodarska družba kratkoročna sredstva v celoti financirana s 

kratkoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Če je vrednost kazalnika večja od 1, 

gospodarska družba kratkoročna sredstva financira tudi dolgoročno. Čim večja je vrednost 

tega kazalnika (2 ali več), ugodnejša naj bi bila plačilna sposobnost gospodarske družbe 

(iBON b.l.).  

 

Likvidnost (kratkoročni koeficient) = kratkoročna sredstva / (kratkoročne finančne obveznosti 

+ kratkoročne poslovne obveznosti). 

 

Pospešeni koeficient kaže, ali gospodarska družba financira zaloge in druga kratkoročna 

sredstva s kratkoročnimi obveznostmi ali tudi dolgoročno. Zaloge so najmanj likvidna oblika 

kratkoročnih sredstev, kar ima za posledico, da jih je v primeru likvidacije oziroma stečaja 

najtežje unovčiti. Zato je ta kazalnik pomembno merilo sposobnosti gospodarske družbe za 

poravnavo kratkoročnih obveznosti brez poseganja v zaloge. Če je vrednost tega kazalnika 1, 

gospodarska družba vse zaloge financira dolgoročno. Če je vrednost tega kazalnika večja od 

1, gospodarska družba poleg zalog dolgoročno financira tudi druga kratkoročna sredstva 

(iBON b.l.).  

 

Likvidnost (pospešeni koeficient) = (kratkoročna sredstva – zaloge) / (kratkoročne finančne 

obveznosti + kratkoročne poslovne obveznosti). 

 

Preglednica 4: Kratkoročni koeficient in obratni kapital podjetja v obdobju 2007–2013 

Leto 
Kratkoročna 

sredstva 

Indeks 

 (n/n – 1) 

Kratkoročne 

obveznosti 

Indeks  

(n/n – 1) 

Kratkoročni 

koeficient* 

2007 258.184 - 248.607 - 1,04 

2008 344.915 133,59 543.642 218,68 0,63 

2009 343.734 99,66 229.103 42,14 1,50 

2010 391.706 113,96 272.554 118,97 1,44 

2011 279.147 71,26 189.617 69,57 1,47 

2012 188.704 67,60 115.416 60,87 1,63 

2013 264.684 140,26 196.067 169,88 1,35  

Legenda: * kratkor. sredstva / kratkor. obveznosti. 

 

Vir: Projekt GT 2014. 
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Podjetje beleži velik porast kratkoročnih obveznosti v letu 2008 glede na predhodno leto, 

hkrati pa se je zmanjšal kratkoročni koeficient, ki je leta 2008 znašal 0,63. Kadar je vrednost 

kratkoročnega koeficienta nižja od 1, to pomeni, da ima podjetje negativen obratni kapital 

(razlika med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi). Plačilno sposobnost pa 

podjetje lahko ohrani, ko so gibljiva sredstva dvakrat večja od kratkoročnih obveznosti, se 

pravi, ko je kratkoročni koeficient približno 2. Obratni kapital je bil le leta 2008 negativen, 

vsa preostala leta pa pozitiven. Kratkoročni koeficient se je skozi vsa leta gibal okoli 1,5, kar 

pomeni, da podjetje svoje obveznosti poravna nekaj čez zapadlost, vendar je v zadnjih letih 

mogoče zaznati naraščanje kratkoročnega koeficienta. Le v letu 2013 je nekoliko padel. 

 
5.3 Analiza zaposlenih 

 

Podjetje je leta 2007 imelo pet zaposlenih. Na dan 31. 12. 2011 je bilo v podjetju zaposlenih 

šest ljudi, na dan 31. 12. 2012 sedem in na dan 31. 12. 2013 šest ljudi (preglednica 5). 

Podjetje je imelo na dan 31. 12. 2013 zaposlenega enega študenta. 

 

Starostna struktura podjetja na dan 31. 12. 2013 kaže na mlado zaposlitveno strukturo, saj je 

povprečna starost zaposlenih znašala 37,83 leta. Večina zaposlenih ima končano VII. stopnjo 

izobrazbe (83,33 %), V. stopnjo izobrazbe ima 16,67 % zaposlenih. 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se je število zaposlenih skozi leta spreminjalo. Pri izračunu 

koeficienta fluktuacije sem v vseh letih upoštevala v števcu ulomka le tiste, ki so bili na novo 

zaposleni v proučevanem obdobju. Do leta 2009 je število zaposlenih naraščalo, potem pa je 

začelo padati. Največ novo zaposlenih je bilo v letu 2008, saj je podjetje zaposlilo kar 4 

osebe. Leta 2011 sta iz podjetja odšli 2 osebi, kar je bil v proučevanih 7 letih največji odhod 

zaposlenih v podjetju. Na dan 1. 1. 2012 je bilo glede na leto 2011 zaposlenih 25 % ljudi 

manj. Leta 2013 glede na leto 2012 pa 16,16 % več. V letu 2013 se je število zaposlenih 

zmanjšalo in konec leta je bilo 14,29 % manj zaposlenih.  
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Preglednica 5: Bilanca gibanja zaposlenih v podjetju v obdobju 2007–2013 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I2011/2010 I2012/2011 I2013/2012 

Število 
zaposlenih 

na dan 1. 1. 

5 5 9 8 8 6 7 100 75 116,66 

Štev. na 

novo 

zaposlenih 

v letu 

0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 

Štev. vseh 

oseb, ki so 

odšle iz 
podjetja v 

letu  

0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

Število 
zaposlenih 

na dan 31. 

12. 

5 9 8 8 6 7 6 75 116,66 85,71 

Povprečno 
število 
zaposlenih 

v letu 

5 7 8,5 8 7 6,5 6,5 87,5 92,86 100 

           

Koeficient 

fluktuacije

* – v % 

0 57,14 0 0 0 15,38 0 0 0 0 

Bruto 

fluktuacija

** – v % 

0 0 11,76 0 28,57 0 15,38 0 0 0 

Legenda: * število zaposlenih, ki so prišli (odšli) v letu / povprečno število zaposlenih v letu * 100; 

** število zaposlenih, ki so odšli v letu / povprečno število zaposlenih v letu * 100. 

 

Vir: Projekt GT 2014. 

 

Kazalnik neto fluktuacije nam omogoča oceniti, ali gre v podjetju pri dinamiki zaposlenih za 

problemski položaj ali ne. Ker v podjetju ni bilo odhodov zaradi nezadovoljstva, pomeni, da 

je bil kazalnik vedno enak 0 (koeficient neto fluktuacije = število zaposlenih, odšli v letu 

zaradi nezadovoljstva / povprečno število zaposlenih v letu * 100).  
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 

V teoriji je možno razbrati različne opise značilnosti oz. simptomov krize, vendar pa so v 

podjetju najpogostejše značilnosti začetka krize padanje prometa, povečanje zadolženosti, 

časovna stiska pri odločitvah, padec plačilne sposobnosti, pospešena fluktuacija dobrega 

kadra itd. Te značilnosti je bilo mogoče zaznati v podjetju Projekt GT. Predvsem je bilo moč 

zaznati nihanja v prihodkih.  

 

Glede na opravljeno analizo podjetja Projekt GT bi lahko krizo z vidika oblike krivulje poteka 

in hitrosti nastopa opredelila kot krizo v obliki črke V, saj je bilo padanje prometa v roku 

dveh let zelo hitro, prav tako pa je v tem času podjetje začelo ponovno rasti. Opredelila bi jo 

nadalje kot razvojno krizo, saj je bila kriza v podjetju rešljiva. Glede na stopnjo intenzivnosti 

bi jo opredelila kot potencialno krizo, saj so v podjetju nastopili simptomi, ki so opozorili na 

krizo, in jo je bilo še moč obvladovati. Z vidika ogroženosti ciljev organizacije bi jo 

opredelila kot krizo uspešnosti, saj so se merila uspešnosti in učinkovitosti slabšala. Z vidika 

vzrokov nastanka pa bi jo uvrstila med eksogene krize, saj so bili tu prisotni zunanji vzroki. 

 

V podjetju Projekt GT velik del prihodkov prinaša gradbeniška dejavnost, zato je za podjetje 

pomenilo, da morajo ukrepati, ko so tudi sami zaznali upad projektov in vedno večjo zamude 

pri njihovih plačilih. Ker je podjetje imelo še kar nekaj projektov v izvedbi za prihodnji dve 

leti, so bili pazljivi le pri plačilni disciplini izbranih poslovnih partnerjev.  

 

Leta 2007 so se začeli prihodki povečevati, tako je bilo vse do leta 2009. V letu 2010 pa se je 

v podjetju začutila kriza. Stari projekti so se zaključili, novih pa je bilo vse manj. Glavni 

vzrok za to je bil, da so redni poslovni partnerji, ki so pretekla leta zagotavljali konstanten 

posel, šli v stečaj oziroma so bili insolventni. V letu 2010 so prihodki občutno padli. Na stanje 

v podjetju je direktor reagiral, pridobil je nekaj novih projektov, kar je dvignilo prihodke v 

letu 2011, vendar pa so se povečali tudi odhodki. Reakcija ni bila uspešna, saj je dobiček 

podjetja še vedno padal.  

 

Z zavedanjem o položaju je direktor posegel v hierarhijo podjetja in izvedel reorganizacijo 

delovnih mest. Okrepil je oddelek prodaje in marketinga, na čemer predhodno ni bilo 

poudarka. Spremenil je strategijo in se usmeril bolj na končne kupce, zato se je povezal z 

arhitekti, ki izvajajo projekte za končnega uporabnika. Videl je priložnost tudi v čezmejnem 

povezovanju in se vključil v državne kot tudi zasebne projekte v Čečeniji. Povečal je prodajo 

tudi na hrvaškem trgu. Eden od ukrepov je bilo tudi spremljanje javnih razpisov in 

prijavljanje nanje. 

 

Za reševanje v kriznem času ni dovolj samo povečevanje prihodkov, ampak je ključnega 

pomena tudi zmanjševanje stroškov. V podjetju je direktor konkretno posegel v stroške v letu 
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2012 in jih začel zmanjševati. Najprej je znižal plače zaposlenim in zaposlene začel plačevati 

po učinku, s čimer je dosegel tudi večjo motiviranost zaposlenih v prodaji. Dodatki k plači 

(npr. božičnica) so bili ukinjeni do ponovne rasti podjetja. Direktor se je odločil za nakup 

službenega vozila, s čimer je zmanjšal stroške izplačila kilometrine za službene poti. Pri 

rednih stroških pa je poiskal cenejše ponudnike oziroma pri obstoječih dobaviteljih pridobil 

boljše pogoje. Pri udeležbi na različnih sejmih je združil moči z drugimi partnerji, da so 

skupaj nastopili na sejmu kot en najemnik sejemskega prostora. S tem so si omogočili svojo 

prisotnost na sejmu z znižanimi stroški najema. 

 

Gradbena dejavnost v Sloveniji je najmočneje občutila krizo in obstala so samo podjetja s 

čistim poslovanjem in priznavanjem krize ter hitrim reagiranjem na krizo.  

 

Proces pridobivanja novih strank je pomenil za podjetje velik zalogaj, saj je gradbena panoga 

zaznamovana s številnimi aferami, kar je pomenilo za obstoječa podjetja, da so si morala 

pridobiti zaupanje od novih investitorjev. Vloženi denar in napor pri intenzivnem 

pospeševanju prodaje sta se začela vračati konec leta 2013. Pomembno je poudariti, da 

podjetje ponuja tudi pametno inštalacijo za domove, kar je ocenjeno kot nadstandard, zato je 

bilo toliko bolj pomembno, da so svojo ponudbo približali ljudem in jim pravilno predstavili 

uporabnost teh sistemov. Danes zaznavajo vse več povpraševanja po pametnih sistemih. 

 

Menim, da so vpeljani ukrepi pripomogli k rešitvi podjetja, vendar sem tudi mnenja, da bi bilo 

treba poleg dosedanjih ukrepov vpeljati še kakšne druge. Glede na situacijo in konkurenco na 

trgu bi predlagala, da bi se podjetje povezalo z drugimi podjetji iz povezanih panog. S 

ponudbo inteligentnih inštalacij bi se moral Projekt GT povezati z graditelji hiš (npr. Marles, 

Lumar itd.). Treba bi se bilo povezati tudi z avstrijskimi podjetji, stopiti na avstrijski trg, kjer 

se še vedno dovolj gradi, in s tem pridobiti kašen donosen posel. Glede marketinga menim, da 

vanj ni bilo usmerjene dovolj moči. Podjetje oglašuje preko spletne strani, Facebook strani ter 

svoje produkte predstavlja na sejmih. Glede na to, da je danes zelo veliko poudarka na 

marketingu, menim, da bi bilo treba na njem več delati. Treba bi bilo objaviti tudi kakšen 

članek v revijah za gradnjo in obnovo domov. V Sloveniji je kar nekaj revij, npr. revija Hiše, 

priloga Delo in dom, Naš dom, Dom in stil. Pri dobavitelju Gira bi morali glede na trg, ki se 

je v zadnjih šestih letih zelo spremenil, pridobiti kakšne dodatne popuste pri nabavi opreme, 

povečati proračun za marketing in s tem denarjem dvigniti prodajo. Poiskati bi bilo treba nove 

produkte/storitve na tujih trgih in jih pripeljati na slovenski trg.  

 

V teoretičnem delu sem velikokrat omenila kriznega managerja za določen čas, ki rešuje 

podjetja v času krize. V podjetju Projekt GT se direktor ni odločil za zaposlitev kriznega 

managerja, ker je krizo opazil sam dokaj hitro in tudi finance niso dopuščale nove zaposlitve. 

Kriza se je pojavila leta 2010. Direktor pa je takoj začel uvajati spremembe. Glede na sedanje 

stanje menim, da mu je uspelo rešiti podjetje, saj ima v naslednjih dveh letih zagotovljenih 
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kar nekaj projektov. Vsa plačila je omejil samo na avansna plačila, kar pripomore k boljši 

likvidnosti podjetja. 

 

Glede na to, da kriza v podjetju po navadi ne pomeni nič dobrega, lahko rečem, da je kriza 

zaposlene v Projektu GT še boj povezala med seboj. Zaposleni so stopili skupaj, pomagali 

direktorju s predlogi in skupaj oblikovali smernice za boljšo prihodnost podjetja. 

 

Podjetja v gradbenih dejavnostih morajo biti predvsem pozorna na plačilne sposobnosti svojih 

poslovnih partnerjev. Treba je zmanjševati nepotrebne stroške in svoji ponudbi dodati dodano 

vrednost, ki jih bo ločevala od konkurence. V tem času je zelo pomembno, da lahko podjetje 

potencialnemu kupcu ponudi širok nabor storitev. Če eno samo podjetje nima tako široke 

ponudbe, menim, da je smiselno, da se poveže še z drugimi podjetji in da skupaj ponudijo 

kupcu celovito rešitev zahtev kupca.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Moja odločitev za naslov diplomske naloge je povezana prav s pojavom krize v omenjenem 

podjetju, v katerem sem tudi sama zaposlena. Želela sem podrobneje analizirati stanje 

podjetja in se seznaniti s teorijo kriznega managementa in s tem posledično tudi pomagati pri 

določenih odločitvah v podjetju. 

 

Diplomska naloga je sestavljeno iz dveh sklopov, teoretičnega dela in analize podjetja. 

Teoretični del je osnova za analizo podjetja in za oblikovanje smernic za podjetje. Pri pisanju 

prvega sklopa diplomske naloge sem se podrobneje seznanila s pojmom kriza, njenimi 

značilnostmi, vrstami in vzroki za krizo. S pojmom kriza označujemo nepredvidljivo, nevarno 

stanje v podjetju. Podjetja se zadnja leta vsakodnevno spopadajo s krizo. Vzrokov za nastanek 

krize je kar nekaj, velikokrat pa je kriza povezana z napačnimi odločitvami managerjev v 

podjetjih. Na krizo se podjetja težko pripravijo, vendar pa so bistvenega pomena pravilne 

informacije v pravem trenutku. To omogoči podjetju, da pravočasno zaznava trende v 

poslovanju in poslovanje prilagodi situaciji. 

 

Poslovni neuspeh je nemalokrat štet kot nekaj slabega, vendar če ta neuspeh ne pokoplje 

podjetja in podjetnik kmalu ter pravilno reagira, lahko z novimi idejami doseže boljše 

poslovne rezultate kot s starim poslovnim modelom. 

 

Kriza lahko nastopi v različnih oblikah, vzroki pa so lahko zunanji ali notranji. Bistvo 

reševanja krize je hitro odkrivanje krize, iskanje vzrokov in hitre pravilne odločitve. Ob 

nastopu krize je treba sprejemati hitre pravilne odločitve, katerih pa mnogi managerji v 

podjetjih niso vajeni in je v času krize treba prepustiti reševanje kriznim managerjem. 

Navadno so krizni managerji vzeti na pozicijo reševanja samo za določen čas. 

 

Pri reševanju podjetja iz krize smo običajno omejeni s časom in s sredstvi, zato je treba 

uporabiti vsa razpoložljiva sredstva.  

 

Če lastniki želijo, da je krizni management uspešen pri delovanju, je pomembno, da ta na 

podlagi analize stanja podjetja uvede primerne ukrepe za reševanje in oblikuje novo strategijo 

za delovanje. Pravilna kombinacija ukrepov in strategije, ki mora upoštevati notranje kot 

zunanje dejavnike, lahko pripelje do ponovno dobrih poslovnih rezultatov v podjetju.  

 

Gradbeništvo je ena izmed najstarejših dejavnosti človeštva. Vse panoge, med njimi tudi 

gradbeništvo, so skozi čas doživljale nešteto sprememb. Vsem pa je skupno, da obstanejo 

samo podjetja, ki ustvarjajo dobiček in so uspešna. 
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V Sloveniji smo prvo krizo začutili leta 2008. Veliko podjetij je takrat doživelo finančno 

krizo, zaradi katere je kar nekaj podjetij propadlo. Pojavila se je vse večja konkurenca na trgu. 

Vse več je bilo tujih podjetij, ki so vstopila na naš trg in tako je bilo veliko tujega kapitala, kar 

je našemu gospodarstvu povzročilo veliko težav. Predvsem v gradbenem sektorju je bilo moč 

čutiti močan upad povpraševanja. Projekti so obstali, likvidnost podjetij pa je bila vedno 

slabša. 

 

Pri proučevanju konkretnega podjetja sem pri analizi podjetja zaznala znake krize. V letu 

2010 so prihodki občutno padli. Z direktorjevo reakcijo so se v letu 2011 prihodki dvignili, 

vendar pa to ni pripeljalo do uspeha, saj so se odhodki povečali in je tako dobiček podjetja še 

vedno padal. Po neuspešni prvi reakciji pa je direktor resneje uvedel spremembe. Posegel je v 

hierarhijo podjetja in izvedel reorganizacijo delovnih mest. Okrepil je oddelek prodaje in 

marketinga, na čemer predhodno ni bilo poudarka. Spremenil je strategijo in se usmeril bolj 

na končne kupce, zato se je povezal z arhitekti, ki izvajajo projekte za končnega uporabnika. 

Videl je priložnost tudi v čezmejnem povezovanju in se vključil v državne kot tudi zasebne 

projekte v Čečeniji. Povečal je prodajo tudi na hrvaškem trgu. Eden od ukrepov je bilo tudi 

spremljanje javnih razpisov in prijavljanje nanje. Direktor je znižal tudi plače zaposlenim in 

zaposlene začel plačevati po učinku, s čimer je dosegel večjo motiviranost zaposlenih v 

prodaji. Dodatki k plači (npr. božičnica) so bili ukinjeni do ponovne rasti podjetja. Direktor se 

je odločil za nakup službenega vozila, s čimer je zmanjšal stroške izplačila kilometrine za 

službene poti. Pri rednih stroških pa je poiskal cenejše ponudnike oziroma pri obstoječih 

dobaviteljih pridobil boljše pogoje. Pri udeležbi na različnih sejmih je združil moči z drugimi 

partnerji, da so skupaj nastopili na sejmu kot en najemnik sejemskega prostora. S tem so si 

omogočili svojo prisotnost na sejmu z znižanimi stroški najema. 

Teorija navaja, da je treba za rešitev podjetja iz krize najeti zunanjega managerja za krajše 

obdobje, ker obstoječe vodstvo ni zmožno reševati podjetja, saj je samo pripeljalo do takšnega 

stanja. V proučevanem primeru pa praksa ni skladna s teorijo. Vodstvo je samo prepoznalo 

znake in vzroke krize ter reagiralo nanje. Spremenili so strategijo poslovanja in izboljšali 

likvidnost podjetja. 

V podjetju so krizo spodbudili predvsem dejavniki iz njegovega okolja. Večji del prihodkov v 

podjetju ustvarja gradbena dejavnost, v kateri je kriza pustila največje posledice. 

 

Glede na situacijo in konkurenco na trgu bi predlagala, da bi se podjetje povezalo z drugimi 

podjetji iz povezanih panog. S ponudbo inteligentnih inštalacij bi se podjetje Projekt GT 

moralo povezati z graditelji hiš (npr. Marles, Lumar itd.). Treba bi se bilo povezati tudi z 

avstrijskimi podjetji, stopiti na avstrijski trg, kjer se še vedno dovolj gradi, in tam pridobiti 

kašen donosen posel. Glede marketinga menim, da v podjetju vanj ni bilo dovolj usmerjene 

moči. Podjetje oglašuje preko spletne strani, Facebook strani ter svoje produkte predstavlja na 

sejmih. Glede na to, da je danes zelo veliko poudarka na marketingu, menim, da bi bilo treba 
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več delati na tem področju. Dobrodošla bi bila tudi objava kakšnega članka v strokovnih ali 

poljudnih publikacijah za gradnjo in obnovo domov. V Sloveniji imamo kar nekaj revij, npr. 

revija Hiše, priloga Delo in dom, Naš dom, Dom in stil. Pri dobavitelju Gira bi morali glede 

na trg, ki se je v zadnjih šestih letih zelo spremenil, pridobiti kakšne dodatne popuste pri 

nabavi opreme, povečati proračun za marketing in s tem denarjem dvigniti prodajo. Poiskati 

bi bilo treba nove produkte/storitve na tujih trgih in jih pripeljati na slovenski trg.  

 

Da se podjetje izogne krizi oz. jo prepreči, ni le v interesu lastnikov, temveč tudi družbe. Če 

se v podjetju zaznajo znaki krize, morajo vse ravni v podjetju združiti moči in z različnimi 

znanji, ki jih imajo, rešiti podjetje. 
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