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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi sem v obravnavo vključil storitveno podjetje ter ga proučil na 

ravni strateškega managementa. Predstavil sem podjetje ter njegovo panogo in zapisal vizijo 

podjetja, ki je bila pomembna smernica pri zapisu ustrezne politike podjetja. Določil sem še 

prednosti in slabosti za podjetje ter iz okolja izhajajoče možnosti in nevarnosti za podjetje. 

Podjetju sem v nadaljevanju določil tri programsko-tržna področja in zanje analiziral 

perspektivnosti ter oceno konkurenčne sposobnosti. Na koncu sem še zapisal planiran razvoj 

podjetja za obdobje naslednjih petih let ter nalogo zaključil s predlogi za doseganje nadaljnje 

rasti in razvoja podjetja. 

Ključne besede: strateški management, programsko-tržna področja, vizija, politika podjetja, 

razvoj podjetja. 

SUMMARY 

The final project of my thesis was involved in dealing with utility companies, and its 

examination at the level of strategic management. Then I have a company and its industry 

also presented. I have included the company's vision, which was an important guideline in the 

relevant item of business policy. I have also determined the company’s strengths and 

weaknesses and defined the threats and opportunities for the company coming from its 

environment. In the following I set three programme and market fields for the company and 

have analyzed their prospects and competitive ability. In the end I wrote planned development 

of the company for the next five years, and the task completed with proposals to achieve 

further growth and development of the company. 

Keywords: strategic management, programme and market fields, vision, business policy, 

business development. 

UDK: 338.48:005.41 (043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Strateško planiranje se osredinja na opredeljevanje prednostnih in odločilnih smeri razvoja 

podjetja ter se nadaljuje v proces oblikovanja strategij za obvladovanje razvojnih in drugih 

sprememb. Izhaja iz bistvenih postavk temeljne politike podjetja kot so zamisli o podjetju, 

smotri, poslanstvo in vizija. Te predstavljajo, skupaj z analiziranjem okolja in analiziranjem 

poslovanja podjetja ter prognoziranjem, planska izhodišča za določitev planskih ciljev in 

razvijanje potrebnih strategij. Krog se sklene še z zahtevo po uresničevanju in kontrolo 

uresničevanja (Pučko 1994, 300 v Kralj 1999, 150). 

Nastanek in tudi kasnejši razvoj podjetja sta vedno povezana s potrebami njegovega ožjega ali 

širšega okolja. Podjetja ne nastajajo in se ne razvijajo zgolj na osnovi spoznavanja obstoječih 

potreb okolja, ampak tudi z ustvarjanjem novih potreb po drugih in drugačnih dobrinah. 

Zamisli podjetja o ustvarjanju novih potreb v lastnem okolju ter s tem po ustvarjanju novih 

strateških možnosti podjetja izhajajo iz politike podjetja. Na ravni strateškega managementa 

se uresničujejo te zamisli s strategijami. Zato strategije ne opredeljujejo le načinov nastajanja 

in razvijanja podjetij, ampak tudi načine ustvarjanja možnosti za to. Strategija podjetja je 

način uresničevanja njegovih temeljnih ciljev, poslanstva in smotrov, torej politike podjetja in 

vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja (Belak 2002, 144). 

Ključnega pomena za doseganje uspešnosti ter učinkovitosti kot tudi razvoja in rasti podjetja 

je dober strateški plan, ki mora biti jasno zastavljen in opredeljen. Le tako bo podjetnik lahko 

vpeljal svoje podjetje v obstoječe tržno okolje ter z njim dosegal konkurenčnost in poslovni 

uspeh. 

V moji projektni nalogi bom obravnaval strateški plan storitvenega podjetja. Podjetje bo 

proučevano v smislu vodenja in upravljanja ter predvsem v konceptu oblikovanja in 

uresničevanja strategij, kar označujemo kot strateški upravljalni proces, ki zagotavlja nadaljnji 

strateški razvoj podjetja. Strategija je torej smernica, s katero lahko dosežemo dolgoročne 

cilje podjetja. Ker pa so procesi uresničevanja strategij vse bolj kompleksni, je njihovo 

izvajanje merilo poslovnega uspeha podjetja. Sledila bo tudi predstavitev samega podjetja in 

njegove dejavnosti v okviru česar pa bo v nadaljevanju prikazana tudi obravnava na ravni 

politike podjetja, ki je pomembna predvsem zaradi zapisa ustreznih strategij podjetja. Torej 

bo na tej podlagi pomembna opredelitev vizije, obstoječe politike podjetja, poslanstva ter 

smotrov in pa ciljev obravnavanega podjetja. Za podjetje pa bom podal tudi prognostično 

obdelavo in pri tem določil njegove vrednote, konkurenčne prednosti in slabosti ter iz okolja 

izhajajoče možnosti ter nevarnosti za podjetje. 
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V nadaljevanju bodo v projektno nalogo vključena tudi teoretična izhodišča. Na njihovi 

podlagi pa bodo temeljila spoznanja in stališča različnih avtorjev. 

1.2    Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen projektne naloge je opredeliti strategijo storitvenega podjetja ter proučiti njegove 

posebnosti, dejavnosti in značilnosti ter pripraviti takšen strateški plan, ki bo prinesel podjetju 

uspešno ter učinkovito poslovanje ter rast in razvoj. Pomembno je tudi, da se za podjetje 

zapiše politika podjetja, ki je naše izhodišče za opredelitev strategij podjetja. 

Prav tako je namen projektne naloge planirati takšen razvoj ter poslovanje podjetja, ki bo 

prinašalo konkurenčne prednosti in tudi možnosti za doseganje dobička. 

Iz namena projektne naloge izhajajo naslednji cilji, ki jih bom skušal doseči: 

- Proučitev storitvenega podjetja in njegove panoge, 

- zapisati vrednote podjetja, 

- za podjetje določiti prednosti in slabosti, 

- opredelitev iz okolja izhajajoče možnosti in nevarnosti za podjetje, 

- zapisati vizijo obravnavanega podjetja, 

- analiziranje politike podjetja z vsebovanim poslanstvom, smotri in cilji, 

- opredeliti programsko-tržna področja, 

- določitev takšnih strategij, ki bodo podjetju prinašale uspešnost in učinkovitost ter rast 

in razvoj,  

- proučitev teoretičnih spoznanj oziroma stališč različnih avtorjev. 

1.3    Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V svoji projektni nalogi bom uporabil sledeče metode raziskovanja. V teoretičnem delu bom 

uporabil literaturo domačih in tujih avtorjev, saj bom uporabil že obstoječa znanja in teorije. 

Kar pomeni, da bo raziskava temeljila na deskriptivnem pristopu, saj gre tukaj za zapisovanje 

teoretičnih dejstev in opisovanje pojmov. Zajeta bo tudi primerjalna (komparativna) metoda 

in pa metoda kompilacije. To je postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, stališč in sklepov 

različnih avtorjev (Žižmond 1998, 69). V pomoč pri zapisu ustreznih strategij pa bo tudi 

analiza programsko-tržnih področij, kjer bom ocenil konkurenčno sposobnost ter tudi 

perspektivnost in na podlagi tega ugotovil ali naj podjetje nadaljuje s poslovanjem na 

določenih programsko-tržnih področjih ali ne. Z opisanimi metodami bom definiral tudi 

pojme, ki so pomembni pri pisanju moje projektne naloge. Praktičen del zaključne projektne 

naloge obsega določitev strategij in planiranje razvoja storitvenega podjetja, v okviru česar 

bom tudi ugotovil učinkovitost ter uspešnost in pa nadaljnjo rast ter razvoj obravnavanega 

podjetja. Vse potrebne podatke bom zbral v knjižnici s pregledovanjem knjig, učbenikov, 
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revij in s pomočjo interneta preko sistema COBISS. Več podatkov bom pridobil z zbiranjem 

podatkov iz obravnavanega podjetja.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Podjetje bo uspešno samo, če bo imelo dobro zastavljen strateški plan, s katerim bo dosegalo 

zastavljene cilje. Predhodna analiza na ravni politike podjetja pa bo pripomogla k uspešnemu 

in učinkovitemu poslovanju ter k rasti in razvoju podjetja.  

Pred raziskavo sem postavil naslednje hipoteze: 

- Hipoteza 1: za proučevano podjetje je zelo pomembna izbira takšnih strategij, ki bodo 

podjetju prinašale uspešnost ter učinkovitost in pa rast ter razvoj. 

- Hipoteza 2: na ravni politike podjetja je pomembna opredelitev vizije ter iz nje izhajajoče  

politike podjetja, poslanstva, smotrov in ciljev. 

- Hipoteza 3: zapisati vrednote podjetja in s tem prikazati podjetnikov odnos do dobička, 

tveganj, inovativnosti, kakovosti proizvodov ter storitev, ciljev, rasti podjetja in tržnega 

deleža. 

Omejitev projektne naloge se pokaže pri sami obravnavi storitvenega podjetja, saj se bom 

osredotočil zgolj na proučitev tega podjetja. Omejitve se kažejo tudi v metodi raziskovanja, 

kjer gre zgolj za povzemanje teoretičnih dejstev različnih avtorjev. Vendar pa posebnih težav 

glede pridobivanja podatkov in informacij ne pričakujem. 
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2  PREDSTAVITEV STORITVENEGA PODJETJA IN NJEGOVE PANOGE  

2.1 Teoretična izhodišča 

Podjetje je konkretna oblika organizacije kot poslovnega in sočasno tudi interesnega 

(političnega) sistema v tržnem gospodarstvu. Pojavlja se kot zgodovinska, časovno pogojena, 

samostojna in gospodarsko zaokrožena ciljno usmerjena pridobitna organizacija (Kralj 2001, 

34).  

Belak (2002, 22) pravi, da je z vidika lastnega namena, zgradbe in strukture podjetje sistem 

interesno povezanih ljudi in drugih dejavnikov, organiziranih v institucionalno celoto z 

namenom celovitega tržnega delovanja. 

Biloslavo (2006, 17) razlaga, da je vsaka organizacija predvsem instrument (orodje) za 

doseganje ciljev; ker pa organizacije brez ljudi ni, je ta vselej tudi skupnost interesov.  

Organizacija je učinkovita in uspešna le, če ljudje v njej zavestno − vsak zase in složno vsi 

skupaj − delujejo za doseganje zastavljenih ciljev. Vsako delovanje temelji na odločitvah − 

delovanje organizacije temelji na neštetih odločitvah sodelavcev, ki pa morajo biti pretežno 

usmerjene v složno doseganje ciljev. Ker managerji ne morejo neposredno sodelovati v vseh 

odločitvah, postavljajo zanje okvirje in pravila, to pa je urejenost organizacije. Členjenost 

(struktura) opredeljuje razporeditev pristojnosti in odgovornosti ter delitev dela v organizaciji. 

Razporeditev pristojnosti in odgovornosti, ki se kaže v delegiranju pristojnosti neposredno 

podrejenim sodelavcem, je temelj obvladovanja organizacije, saj posameznik − manager 

lahko načrtuje, organizira, usmerja in nadzira le dejavnosti omejenega števila sodelavcev. 

Delitev dela po usposobljenosti in zmožnostih je temelj človeške civilizacije na vseh ravneh, 

od družbe v celoti preko organizacij do družine kot osnovne celice družbe (Biloslavo 2006, 

196−198). 

2.2 Predstavitev storitvenega podjetja in izdelkov 

2.2.1 Predstavitev izdelkov 

Dejavnost proučevanega podjetja je posredovanje in zastopanje storitev podjetjem na 

slovenskem in avstrijskem tržnem območju. Storitvena dela podjetja obsegajo prodajo 

sistemov hlajenja, gretja ter prezračevanja. Podjetje ponuja proizvode kot so klimatske 

naprave, toplotne črpalke in prezračevalne sisteme, ki so narejeni z napredno energetsko 

varčno tehnologijo. Gre predvsem za visoko kakovostne proizvode. Obravnavano podjetje 

dobavlja svoje proizvode od dobaviteljev iz tujine. Gre za uveljavljeno in kakovostno 

blagovno znamko, ki pa je v nadaljevanju projektne naloge ne bom obravnaval. 
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Obravnavano podjetje sodeluje s partnersko mrežo in ob enem išče projekte na slovenskem in 

avstrijskem tržnem prostoru. Želja in cilj podjetja je postati eno izmed vodilnih podjetij v 

omenjeni panogi. Predpostavljam, da je na trgu še ogromno manevrskega prostora. 

Začetki delovanja podjetja segajo v leto 2004. V podjetju je zaposlenih deset ljudi, ki 

opravljajo sledeča opravila: 

- Svetovalec za področje energetike, 

- projektno svetovanje, 

- svetovalec za področje servisa, 

- vodja montaže in monterji, 

- svetovalec na področju prodaje in  

- knjigovodja. 

Obravnavano podjetje je ekološko dobro ozaveščeno, saj ponuja izdelke, ki okolju ne 

škodujejo. Predvsem mislim tukaj na njihovo delovanje. Pomembno je, da so to proizvodi, ki 

imajo vgrajen sistem za čiščenje zraka in zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida (CO2). 

Tehnologija, ki je v uporabi, se imenuje inverterska tehnologija. Njena značilnost je tudi tiho 

delovanje in pa tudi zmanjšanje porabe energije, saj sistemi to energijo (predvsem toplotne 

črpalke) izkoriščajo kar iz okolice (zrak, voda).  

Toplotna črpalka je naprava, ki uporablja kot toplotni vir zrak iz okolice. Pomeni, da le-ta iz 

zraka pridobi energijo za segrevanje prostorov. Za dovod toplote v prostor služi električni tok, 

ki s porabljeno električno energijo ustvari iz 1 kilovatne ure (v nadaljevanju kWh) energije 

več kot 4kWh energije, kar pomeni, da je poraba dejansko nižja. Toplotna črpalka s 

tehnologijo inverterja prilagaja potrebo po dejanski porabi po ogrevanju. Če se torej potreba 

po energiji poveča, to toplotna črpalka zazna ter samodejno poveča moč. Delovanje je tudi 

obratno, in sicer če se potreba po toploti zmanjša, naprava samodejno zniža moč. Ogrevanje je 

lahko izvedeno s toplovodnim radiatorskim ali talnim sistemom ogrevanja. Toplotne črpalke 

so zasnovane za postavitev na prostem (zunaj).  

Prezračevalna naprava zagotavlja popolno izmenjavo toplote ter iz prostora odstranjuje 

onesnažen zrak in tudi omogoča vzdrževanje temperature ter vlažnosti v prostoru. Kar 

pomeni, da omogoča direktno prezračevanje, učinkovito filtracijo zraka, enostavno čiščenje in 

visoko učinkovito izmenjavo toplote. Slaba kvaliteta zraka škodljivo vpliva na znižanje naše 

produktivnosti in na naše počutje ter zdravje, zato so prezračevalne naprave primerna rešitev. 

Prezračevalne naprave znižujejo porabo električne energije in s tem tudi stroške. Naprava 

delujejo tako, da pri odvodu uporabi slab in topel zrak iz prostora za lastno ogrevanje ali 

hlajenje svežega zraka, ki ga dovaja v prostor iz okolice in s tem istočasno približa 

temperaturo dovodnega zraka kar najbližje temperaturi zraka v prostoru. 
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Klimatska naprava je naprava, ki prostor hladi in ogreva. Tehnologija inverterja pa ji 

omogoča majhna temperaturna nihanja, hitro hlajenje zraka, hitro ogrevanje zraka, prihranek 

energije do 44 odstotkov (v nadaljevanju %) ter minimalen hrup pri delovanju pri delni 

obremenitvi. Podjetje ponuja različne vrste klimatskih naprav. Klimatizacija doma je 

pomemben proces, ki se ga v podjetju lotevajo v sodelovanju z uporabnikom, da bi našli 

primerno rešitev. Z razvojem tehnologij se nenehno izboljšujeta energetska učinkovitost in 

funkcionalnost klimatskih naprav. Te lahko v prehodnem času, pomladi in jeseni, 

uporabljamo tudi za ogrevanje, ki je stroškovno ugodnejše in prijazno do okolja. V programu 

komercialne klimatizacije se tako posvečamo energetskim rešitvam v pisarnah in drugih 

manjših delovnih ali večstanovanjskih prostorih. Ponujamo vam različne vrste klimatskih 

naprav: split, multisplit sisteme in prezračevalne naprave. Pri klimatizaciji delovnih prostorov 

ima pomembno vlogo predvsem sistematičen pristop k umestitvi naprav, ki omogoča varčno, 

nemoteno in najbolj učinkovito delovanje in ne ovira uporabnosti prostora. 

2.2.2 Predstavitev storitev 

Projektiranje: v podjetju se daje velik poudarek na projektno delo in sodelovanje s 

projektanti. Pri planiranju projektov je tako potrebno uporabiti čim več znanja in izkušenj, saj 

se tako izključijo možnosti projektnih napak. Projektantom pomagamo od priprave projektne 

dokumentacije do izdelave sheme in podpore pri izdelavi končnega projektnega načrta.  

Svetovanje na vseh področjih, ki se neposredno dotikajo naših strokovnih preferenc, štejemo 

za eno najpomembnejših delovnih nalog naših projektnih ekip. Projektantom tako pomagamo 

pri iskanju najboljših energetskih rešitev za posamezen projekt. S tem pripomoremo k 

optimizaciji projektnih rešitev in projektantom olajšamo delo. 

Izobraževanje sodi med pomembne dele organizacije. Razumevanje delovanja naprav je 

pomembno na vseh področjih delovanja, saj lahko le natančen in dobro poučen strokovnjak, 

ki znanje redno nadgrajuje, svoje delo opravlja optimalno. V podjetju se pripravljajo 

izobraževanja za zaposlene kot partnerje. 

Montaža in servis: monterji v podjetju so usposobljeni strokovnjaki. Monterska služba  

uporabnikom strokovno svetuje pri izbiri postavitve naprave. Strokovna montaža je pogoj za 

zanesljivo in učinkovito delovanje klimatskih naprav in ostalih naprav. Servis ni zgolj 

odpravljanje napak, ampak vključuje tudi nasvete za optimizacijo, varčevanje z energijo in 

preventivne mehanizme za učinkovito upravljanje in samo-vzdrževanje naprav. Učinkovit 

servis je pomemben tudi za ekološko neoporečnost naprav, ki jo zagotavljata pravilno 

delovanje in varno shranjevanje odpadkov. 
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2.3 Prognostična obdelava storitvenega podjetja 

Z doslej obravnavanim proučevanjem pridobimo tri skupine raziskovalno-prognostičnih 

izhodišč za snovanje, oblikovanje in izbiranje politike podjetja: (1) vrednote podjetja, (2) 

konkurenčne prednosti in slabosti podjetja, (3) možnosti podjetja ter iz okolja izhajajoče 

nevarnosti za podjetje. Vsi trije informacijski sklopi dobijo v tem procesu svojstvene vloge, in 

sicer: (1) vrednote postanejo splošni opredelitveni kriterij za presojo, (2) izidi proučevanja 

podjetja postanejo izhodišče za določanje vseh pravil v zvezi s prihodnostjo podjetja in (3) 

izidi proučevanja okolja s prognoziranimi možnostmi in nevarnostmi za podjetje postanejo 

usmerjevalec njegovih hotenj (Ulrich 1990, 88 v Belak 2002, 125).   

2.3.1 Vrednote storitvenega podjetja 

Prevladujoče vedenje sodelavcev je temeljna, najtrajnejša in malo spremenljiva sestavina 

urejenosti znotraj strategije organizacije za doseganje ciljev. Primerna urejenost organizacije, 

ki se kaže v kulturi organizacije, je eden od pomembnih pogojev za složno in učinkovito 

delovanje sodelavcev − in s tem za uspešnost organizacije. Nestrokovni poskusi managerjev, 

da bi poskušali spreminjati to prevladujoče vedenje, ki izhaja iz dolgoročnih vrednot in 

sprejemljivejših potreb, hitro in z bolj ali manj nesmiselnimi pritiski, se praviloma slabo 

končajo (Biloslavo 2006, 115−116). 

Za visoko kakovost, učinkovitost in uspešnost je pomembno, da so cilji podjetja usklajeni z 

njegovimi organizacijskimi vrednotami in z vrednotami njegovih ljudi, te pa z vrednotami 

podjetja. Zato je razjasnjevanje vrednot pomemben korak na poti k izboljšanim dosežkom in 

uspešnosti. Ko ljudje v podjetju začnejo razmišljati o njih, se jim odpre priložnost, da se pri 

delu sistematično osredotočijo na najgloblje in najpomembnejše vrednote − organizacijske in 

osebne (Musek Lešnik 2008, 76).  

V nadaljevanju so predstavljene proučene vrednote za obravnavano podjetje, ki so ob enem 

tudi vrednote ključnih udeležencev v podjetju. 
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Preglednica 1: Sistem vrednot ključnih udeležencev storitvenega podjetja 
DEJAVNIKI NAČIN IZRAŽANJA 

Dobiček za 

dividende 

čim manj stabilne, 

skromne 

dividende 

dividende glede na izid čim več 

nizke primerne visoke 

Dobiček za 

reinvestiranje 

nič delež v doseženem skupnem dobičku čim več 

majhen srednji visok 

Odnos do 

tveganj 

čim večja 

varnost 

sprejemanje »kalkuliranih« tveganj sprejem 

največjih 

tveganj 

majhno srednje veliko 

Rast prodaje upadanje ostaja stabilna »primerna« rast maksimalna 

rast majhna srednja velika 

Kakovost tržnih 

učinkov 

nepo- 

membna 

primerna raven kakovosti maksimalna 

kakovost je 

vrednota 

podjetja 

nizka srednja visoka 

Geografska 

razsežnost 

lokalna regijska nacionalna omejeno 

Lastninski 

odnosi 

osebna 

posest 

družinska 

posest 

majhen krog 

lastnikov 

javna družba soudeležba 

sodelavcev 

Inovacijska 

usmeritev 

zelo 

majhna 

primerna inovacijska sposobnost zelo visoka 

nizka srednja visoka 

Odnos do 

države 

negativna 

obrambna 

drža 

politična 

abstinenca 

politična 

nevtralnost 

politična aktivnost 

v določeno smer 

maksimalna 

podpora in 

podrejanje 

Upoštevanje 

družbenih 

ciljev 

nikakršno le v lastnem 

interesu 

od primera do primera v splošnem, 

kolikor je 

mogoče 

če žrtev ni 

velika 

če ustreza lastnemu 

prepričanju 

Upoštevanje 

ciljev 

sodelavcev 

nikakršno le če stimulira 

učinek 

tudi če je povezano z  

žrtvovanjem 

maksimalno 

upoštevanje 

Stil vodenja »avtori- 

tativen« 

»kooperativen« »demokratičen

« omejeno široko 

Vir: Ulrich 1990 v Belak 2002, 116. 

Pri obravnavanju vrednot ključnih udeležencev za proučevano podjetje ima dobiček za 

dividende majhen pomen, medtem, ko ima dobiček za reinvestiranje velik pomen, saj so za 

nadaljnjo rast ter razvoj podjetja pomembna nadaljnja finančna vlaganja. 

V podjetju se izogibajo velikim tveganjem, zaradi povečanega negativnega trenda finančne 

nediscipline podjetij na trgu.  

Rast prodaje je »primerna« srednja rast, saj so negativni vplivi trenutne gospodarske krize 

zmanjšali plačilno sposobnost podjetij ter končnih kupcev. 
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Kakovost proizvodnih učinkov mora biti maksimalna, saj ta prinaša zadovoljstvo končnega 

uporabnika in širi dobro ime. 

Obravnavano podjetje se je omejilo s svojo ponudbo izdelkov ter storitev na slovensko ter 

avstrijsko tržno območje. 

Proučevano podjetje je v lasti dveh lastnikov. 

Da je podjetje uspešno, je pomembna tudi visoka inovacijska usmeritev. Za tehnološke 

inovacije samih proizvodov je zadolženo dobaviteljevo podjetje, ki zagotavlja visoko 

kakovost.  

Storitveno podjetje je do države politično nevtralno. 

Upoštevanje družbenih ciljev le v primeru, ko koristijo interesom udeležencev podjetja. 

Cilje sodelavcev upoštevati samo v primeru, ko stimulirajo učinek.  

Zelo pomembno je, da vsak zaposleni s svojimi predlogi in idejami pripomore k uspešnosti in 

učinkovitosti podjetja in posledično tudi k njegovi rasti ter razvoju. 

2.3.2 Konkurenčne prednosti in slabosti storitvenega podjetja 

Ulrich (1990, 62 v Belak 2002, 118) meni, da je poznavanje konkurenčnih prednosti in 

slabosti podjetja zelo pomembno tudi za snovanje in oblikovanje politike podjetja. Model 

določanja konkurenčnih prednosti in slabosti podjetja je zasnoval na že tradicionalnih 

izhodiščih podjetniške analize, temelječih na: primerjanju enakovrstnih pojavov iz različnih 

časovnih obdobij, medsebojnemu primerjanju konkurenčnih podjetij, primerjanju dejanskega 

stanja pojavov s planiranim. 

Pučko pravi, da je osnovni namen obdelave relevantnih podatkov in informacij naslednji 

(Pučko 2008, 59):  

- Ugotoviti na osnovi poznavanja sedanjih prednosti in slabosti podjetja najverjetnejše 

poslovne možnosti podjetja in nevarnosti, ki jim utegne biti v okolju izpostavljeno, 

- ugotoviti osnovne razvojne probleme podjetja, s katerimi se je treba načrtno spoprijeti ter 

- ugotoviti prve možne elemente razvojne strategije podjetja za prihodnje obdobje na 

osnovi poznavanja profilov prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti konkretnega 

podjetja. 

S pomočjo analize prednosti ter slabosti podjetja pridobimo pomembne informacije za zapis 

politike podjetja in tudi osnovo za planiranje razvoja podjetja. 
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Preglednica 2: Konkurenčne prednosti in slabosti storitvenega podjetja 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- Kakovost, - Sezona, 
- blagovna znamka, - gospodarska kriza. 
- zadovoljstvo kupcev,  
- konkurenčna cena,  
- kvalitetna izvedba monterskih del,  
- ekološka ozaveščenost,  
- kvalitetna svetovanja.  

Prednosti: podjetje, ki je v tej nalogi predstavljeno, stremi k temu, da svojim odjemalcem v 

svoji paleti izdelkov ponudi kvalitetne, cenovno zanimive ter tehnološko izpopolnjene izdelke 

in storitve.  Predvsem je pomembno, da podjetje ohranja dobre poslovne odnose, ki temeljijo 

na zaupanju ter zadovoljstvu svojih strank, saj bo le tako dosegalo pozitivno in pa uspešno 

poslovanje podjetja. Za podjetje je pomembno, da zna svoje prednosti dobro izkoristiti ter si s 

tem povečati prepoznavnost pred konkurenti in si posledično povečati tudi prodajo, ki bo ob 

enem prinesla še prepoznavnost.  

Slabosti: zaznal sem tudi nekaj pomanjkljivosti, katere pa si podjetje prizadeva čim bolje ter 

čim hitreje odpraviti s pomočjo akcijskih ponudb v tistih mesecih, ko prodaja izdelkov upade. 

2.3.3 Določitev možnosti in nevarnosti storitvenega podjetja 

Belak (2002, 123) pravi, da ima podjetje šele na osnovi ocenjenih možnosti in nevarnosti 

možnost oblikovati in izbrati tako politiko, ki bo usmerjala podjetje k izrabi možnosti ob 

izogibanju nevarnostim. 

Z vidika tovrstnih proučevanj opredeljujemo podjetniško okolje kot celoto (Belak 2002, 

118−119): 

- Ekološkega okolja, 

- družbeno-političnega in drugega socialnega okolja, 

- tehnično-tehnološkega okolja, 

- ekonomskega okolja, 

- ter kot posebej pomembno sestavino podjetniškega okolja še s proučitvijo oskrbnih in 

prodajnih trgov. 

Ekološko okolje: gre za ekološko proučitev obstoječih in predvidenih učinkov (proizvodov, 

storitev, odpadkov, tudi ukrepov in informacij) podjetja na okolje, za ekološko proučitev 

obstoječih in predvidenih resursov in struktur podjetja ter za ekološko proučitev sedanjih in 

predvidenih vhodnih resursov podjetja, kot so npr. surovin in materialov, energije idr. (Belak 

2002, 120). 



11 
 

Družbeno-politično in drugo socialno okolje: v ta sklop proučevanja sodi zelo široka paleta 

obstoječih in pričakovanih družbeno-političnih ter pravnih in kulturnih vrednot, norm, pravil 

ipd. (Belak 2002, 120).  

Tehnično-tehnološko okolje: tehnično-tehnološki razvoj je pomembna sestavina napredka 

vsake družbe. Ulrich (1990, 74−77 v Belak 2002, 121) sistematizira objekte tega proučevanja 

v naslednje skupine: 1) surovine, materiali, polproizvodi, 2) infrastrukturne naprave in 

oprema, energija, 3) proizvodna sredstva in postopki, 4) proizvodi in storitve.  

Ekonomsko okolje: obstoj in razvoj podjetja je namreč vedno odvisen od njegove ekonomske 

uspešnosti. Ulrich (1990, 79 v Belak 2002, 121) navaja, da mora podjetje poznati: 1) razmere 

na demografskem področju, kot je število prebivalcev, od tega domačih in tujih, število 

gospodinjstev, zakonskih zvez, rojstev, smrti, preselitev ipd.; 2) zbirne kazalce narodnega 

gospodarstva, kot so bruto družbeni proizvod, družbeni dohodek, obseg investicij in privatne 

porabe; 3) indekse spreminjanja prodajnih cen na drobno, veleprodajnih cen, nadalje indekse 

gibanja cen proizvajalcev; 4) zaposlitvene razmere in plače; 5) zunanjetrgovinske razmere; 6) 

na področju javnih financ predvsem državne izdatke in prejemke, subvencije in državne 

primanjkljaje.  

Trgi: gre za oskrbne trge surovin in materialov, za trge naprav in drugih delovnih sredstev, za 

trge energije, delovne sile, kapitala, nadalje za prodajne trge proizvodov in storitev podjetja; 

lahko tudi za oskrbne ali prodajne trge različnih drugih virov, katere podjetje tako ali drugače 

izmenjuje z okoljem. Trgi morajo biti proučevani tako z ekonomskega, tehnično-tehnološkega 

in ekološkega kot tudi z družbeno-političnega vidika (Ulrich 1990, 80−84 v Belak 2002, 122).  

Preglednica 3: Iz okolja izhajajoče možnosti in nevarnosti proučevanega podjetja 

OKOLJE MOŽNOSTI NEVARNOSTI 
Ekološko 

okolje 

- uporaba obnovljivih virov 
energije; 

- inverterska tehnologija; 

- strogi zakonski predpisi; 

Družbeno-

politično in 

drugo socialno 

okolje 

- število ozaveščenih ljudi o 
zdravem načinu življenja 
narašča; 

- veliko število prosilcev po 
subvencijah; 

Tehnično-

tehnološko 

okolje 

- dovršeni izdelki z nizko porabo 
energije; 

- izdelki konkurence odražajo 
kakovost; 

Ekonomsko 

okolje 
- poznavanje razmer na trgu 

pripomore k učinkovitejšemu 
delovanju podjetja in tudi k 
ustvarjanju dobička; 

- posledice gospodarske krize; 
- plačilna nedisciplina končnih 

odjemalcev; 
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Ekološko okolje: uporaba obnovljivih virov energije (kot so toplotne črpalke) pripomore k 

ohranjanju in proizvodnji čiste energije, ki ne onesnažuje okolja, kar je prednost 

obravnavanega podjetja. Izdelki med drugim tudi zadovoljujejo visoke standarde zaščite 

okolja z vgrajenimi filtri, ki izboljšujejo kvaliteto zraka. Inverterska tehnologija pa zmanjšuje 

porabo energije ter znižanje emisij CO2. Pri tem zaznamo nevarnost v obliki strogih 

zakonskih  predpisov, ki jih je potrebno upoštevati.  

Družbeno-politično in drugo socialno okolje: ljudje se zmeraj bolj poslužujejo takih izdelkov, 

ki so za okolje neškodljivi. Tukaj zaznam priložnost, saj podjetje ponuja le izdelke, ki so 

okolju prijazni, varčni, kakovostni ter cenovno ugodnejši. Nevarnost se kaže v tem, da je na 

slovenskem trgu veliko prosilcev po subvencijah, vendar naše podjetje ponuja izdelke, ki 

zadostujejo kriterijem, ki so potrebni za pridobitev teh subvencij. 

Tehnično-tehnološko okolje: izdelki so tehnično-tehnološko izpopolnjeni. Značilna je 

tehnologija inverterja. 

Ekonomsko okolje: gospodarska kriza v globalnem smislu precej vpliva na prodajo 

proizvodov ter storitev, saj so ljudje finančno precej obremenjeni in nelikvidni. To stanje 

poskuša proučevano podjetje omiliti s pomočjo akcijskih aktivnosti in z boljšimi plačilnimi 

pogoji. 

Preglednica 4: Iz trga izhajajoče možnosti in nevarnosti proučevanega podjetja 

VRSTA 
TRGA 

MOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Prodajni trg - širitev prodajnega trga; 
- širjenje prepoznavnosti 

podjetja; 

- velika konkurenca; 

Oskrbni trg - širok izbor kakovostih 
izdelkov; 

- zamude pri dobavi; 

Trg kapitala - pridobitev bančne garancije; 
- ugodni plačilni pogoji; 

- plačilna nesposobnost;  

Trg delovne 

sile 
- zaposlenim omogočati dobre 

delovne pogoje; 
- možnost odpiranja novih 

delovnih mest; 

- odhod izobraženega  kadra h 
konkurenci; 

 

Prodajni trg: storitveno podjetje se želi s prodajo svojih produktov širiti na trgu. Z dobrim 

posredovanjem storitev ter izdelkov proučevanega podjetja se pridobi na trgu dobro ime in 

zaupanje odjemalcev. Vendar se kot nevarnost kaže velika konkurenca ponudnikov tovrstnih 

izdelkov, ki pa hkrati pomeni za posamezno podjetje tudi priložnost, ki se odraža s ponudbo 

kvalitetnih ter tehnološko izpopolnjenih proizvodov in storitev. 

Oskrbni trg: proučevano podjetje se oskrbuje s kakovostnimi izdelki, ki jih dobavlja iz tujega 

trga. Tukaj gre za dobavitelja, ki zagotavlja storitvenemu podjetju s svojo uveljavljeno 
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blagovno znamko generalno zastopništvo. Nevarnost, ki se kaže, je lahko v zamudnem roku 

dobave izdelkov. 

Trg kapitala: za podjetje je pomembno, da redno izpolnjuje obveznosti do banke, saj si tako 

pridobi njihovo zaupanje. Na podlagi tega banke preko bančne garancije pripomorejo 

odjemalcem k finančni stabilnosti. Gre za to, da se kupec s pridobljeno bančno garancijo 

izogne tveganju plačilne nesposobnosti in med drugim lahko podjetje lažje omogoča svojim 

strankam ugodnejše plačilne pogoje.  

Trg delovne sile: podjetje strmi k rednim izobraževanjem svojega kadra, da lahko svojim 

odjemalcem ponudi najboljše možne rešitve ter s tem pripomore k uresničitvi zastavljenih 

ciljev podjetja. Z večanjem prodaje na trgu in boljšo prepoznavnostjo storitvenega podjetja se 

posledično odpirajo nova delovna mesta.  

2.4 Urejenost storitvenega podjetja 

Kralj pravi, da so strukture podjetja raznovrstne kombinacije sestavin v podjetju, ki povezano 

tvorijo organsko celoto (sistem) in so medsebojno odvisne. To so: strukture organiziranosti, 

strukture sredstev, strukture virov, strukture obveznosti do virov (v financah), strukture 

kadrov, strukture postopkov (procesov), strukture (izdelkov itd.), strukture tržišč, strukture 

informacij (Kralj 2003, 419). 

V nadaljevanju bom za storitveno podjetje opredelil organizacijsko, lastniško, kadrovsko ter 

tehnično-tehnološko strukturo. 

Lastniška struktura: storitveno podjetje je v lasti dveh lastnikov, ki imata vsak po 50 % 

lastninskega deleža. 

Organizacijska struktura: kaže povezanost med zaposlenimi. Določena mora biti tako, da se 

lahko vzpostavijo vsi pomembni pogoji za doseganje čim boljših rezultatov dela ter 

poslovanja. Predvsem gre za ponazoritev delovnih nalog po izvrševalcih ter področjih. 

Pomembno je tudi, da se je v podjetju razvil dober komunikacijski sistem, ki pripomore k 

hitremu pretoku vseh informacij, saj je zelo pomembna čim hitrejša odzivnost podjetja do 

svojih odjemalcev, kakor tudi odzivnost ter pretok informacij v samem podjetju med 

zaposlenimi. Podjetje usmerja svoje zaposlene v timsko delo, saj stremi predvsem k 

skupinskemu delu ter skupnemu reševanju problemov. Vse to je pomembno pri doseganju 

konkurenčne prednosti. 
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Slika 1: Struktura vodenja storitvenega podjetja 

Tehnično-tehnološka struktura: 

- Poslovni prostor, 

- namizni računalniki, 

- prenosni računalniki, 

- službena vozila za delo na terenu, 

- mobilni telefoni, 

- faks, 

- tiskalnik, 

- optični bralnik, 

- službeni elektronski naslov, 

- orodja za montažo, 

- in drugo. 

Podjetje ima v najemu poslovni prostor, kjer ima direktor podjetja svojo pisarni ločeno od 

ostalih. Za nemoteno poslovanje uporabljajo prenosne in namizne računalnike, mobilne 

telefone, faks in drugo opremo, ki je potrebna za opravljanje poslovnih dejavnosti. Monterji 

imajo tudi potrebna orodja, ki jih rabijo pri montaži.  

Kadrovska struktura: proučitev kadrovske strukture bo členjena v okviru izobrazbenih, 

izkustvenih ter starostnih značilnosti. V podjetju je zaposlenih 10 oseb. Direktor podjetja in 

knjigovodja imata oba dokončano visokošolsko strokovno izobrazbo, monterji imajo 

dokončano srednjo stopnjo izobrazbe ter ostali svetovalci z vodjem monterjev pa vsi 

višješolsko stopnjo izobrazbe. Kadrovska struktura je podrobneje prikazana v preglednici 5. 

 

 

 

 

Direktor 

Svetovalec 
na področju 
prodaje 

Projektni 
svetovalec 

Svetovalec 
na področju 
energetike 

Knjigovodja 

Svetovalec 
na področju 
servisa 

Vodja monterjev Monterji 
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Preglednica 5: Kadrovska struktura storitvenega podjetja 

DELOVNO 
MESTO 

ŠTEVILO 
DELAVCEV 

IZOBRAZBA OPIS DELA 

Direktor 1 VII. stopnja - Upravljanje podjetja,  
- vodenje poslov,   
- nadzor poslovanja. 

Svetovalec na 
področju prodaje 

1 VI. stopnja - Prodaja, 
- iskanje parterjev, 
- nabava, 
- stik z odjemalci. 

Projektni 
svetovalec 

1 VI. stopnja - Sodelovanje s projektanti, 
- iskanje projektov na 

slovenskem in avstrijskem 
področju. 

Svetovalec na 
področju servisa 

1 VI. stopnja - Nasveti za optimizacijo, 
- preventivni mehanizmi, 
- odpravljanje napak. 

Svetovalec za 
področje 
energetike 

1 VI. stopnja - Iskanje najboljših 
energetskih rešitev. 

Vodja monterjev 1 VI. stopnja - Koordiniranje in nadziranje 
dela monterjev. 

Monterji 3 V. stopnja - Montaža. 
Knjigovodja 1 VII. stopnja - Računovodske storitve. 
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3 PREDSTAVITEV OBSTOJEČE VIZIJE IN POLITIKE PODJETJA  

3.1 Teoretična izhodišča 

Musek Lešnik (2008, 159) je zapisal, da se da vizijo najpreprosteje opredeliti kot predstavo, 

ki določa, kam želi podjetje priti s tem početjem.  

Vizija opisuje, kaj želi organizacija postati (Wheelen in Hunger 2012, 41). 

Vizija, kot jo razumemo v strateškem managementu, je projekcija organizacije v prihodnosti, 

ki smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese pomembnih udeležencev 

organizacije. Vizija opisuje želeno podobo organizacije v prihodnosti, njene dosežke in njen 

položaj v odnosu do vplivnih udeležencev (Biloslavo 2006, 104). 

Politika podjetja opredeljuje temeljne in splošne ter dolgoročnejše značilnosti podjetja. 

Vsebuje poslanstvo (ali misijo) podjetja ter smotre in temeljne cilje podjetja z globalno 

opredelitvijo uresničitvenih potencialov, procesov in izidov podjetja (Belak 2002, 76). 

Pri planiranju politike podjetja izhajamo iz vizije. Vizije iščemo, oblikujemo, razvijamo. Ker 

še nimamo razvite zadostne planske metodologije, vidimo vizije kot izhodišče planiranju 

ustanovitve in razvoja podjetja. Zato razlikujemo ustanovitveno in razvojno vizijo podjetja. 

Procese proučevanega planiranja ustanovitve in razvoja podjetja pa začenjamo s politiko 

podjetja, v katero vgradimo tudi razvito podjetniško vizijo (Belak 2002, 75). 

Hinterhuber (1992, 27, 55-72 v Duh in Kajzer 2002, 174) pravi, da je politika podjetja celota 

temeljnih (osnovnih) načel podjetja, ki so zapisana v vodilih, pogosto pa morajo biti 

posredovana ustno. Ureja vedenje in obnašanje znotraj podjetja ter izraža, kateri viziji, 

vrednotam, normam in idealom je zavezano podjetje. Po avtorjevem mnenju politika podjetja 

ne sme biti togi sistem temeljnih načel podjetja, ampak naj bo miselna metoda, s pomočjo 

katere dojemamo razvoje znotraj in zunaj podjetja, jih razvrščamo po pomembnosti ter 

razvijemo zanje ustrezne strategije. 

V poslovno-organizacijski znanosti se politika pojmuje na ustvarjalen način kot iskanje in 

določanje temeljnih ciljev ter kot ciljno usmerjanje. V novejšem času se zamisel širi tudi na 

ugotovitve, da so organizacije (podjetja) tudi politični (ali interesni) sistemi, ki si s politično 

dejavnostjo prizadevajo doseči svoje cilje in obvladati politične akcije udeležencev 

organizacije kot interesnih skupin znotraj organizacije in med organizacijami. Privzeti je treba 

zamisel o interesih udeležencev organizacije in njihovem ravnanju za doseganje koristi, kar 

imenujemo interesno vedenje (Kralj 2003, 95). 
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Pri razmišljanju o poslanstvu gre za iskanje odgovorov na vprašanja, kot so: kdo (kaj) je 

podjetje, kdo so njegovi uporabniki, s kakšnimi dejavnostmi se ukvarja, kakšne storitve 

zagotavlja, kako jih izvaja (Musek Lešnik 2008, 129). 

Poslanstvo je namen ali razlog za obstoj organizacije (Wheelen in Hunger 2012, 41). 

Poslanstvo izraža namen ali razlog za obstoj podjetja. Pove, kaj podjetje prispeva družbi. 

Dobro predstavljeno poslanstvo sporoča temeljni namen, po katerem se podjetje razlikuje od 

drugih sorodnih podjetij in razkriva bistvo podjetniške aktivnosti skozi izdelke in storitve, ki 

jih ponuja, in predstavlja trge, ki so jim izdelki in storitve namenjeni (Močnik 2005, 10). 

Smoter organizacije je končni razlog njenega delovanja in središčni motiv dela zaposlenih. 

Smotri organizacije so vršni cilji, ki so jim podrejeni oz. iz katerih so izvedeni vsi drugi cilji 

organizacije. V nasprotju z drugimi cilji organizacije (razvojnimi in sprotnimi) smotri po 

navadi niso časovno opredeljeni, saj jih poskuša organizacija uresničiti trajno, vse dokler te 

smotre ne zamenjajo drugi (Biloslavo 2006, 108). 

Smotri izražajo namen podjetja. Opredeljujejo namembnost obstoja in razvoja, pa tudi 

delovanja in obnašanja podjetja. Biti morajo konsistentni z interesi udeležencev podjetja. 

Praviloma ima vsako podjetje hkrati več različnih smotrov (Belak 2002, 76−77):  

- Sprotni stalni smotri (uresničevati se morajo sproti, vodijo pa k trajnim razvojnim 

smotrom podjetja in njihovih udeležencev), 

- trajni razvojni smotri (morajo biti uresničeni vedno bolj kakovostno in daljše ročno). 

Cilji so konkretne naloge, ki si jih zada podjetje na poti proti viziji. Če si vizijo predstavljamo 

kot končno postajo na zemljevidu, so cilji posamezna postajališča ob cesti proti njej (Musek 

Lešnik 2007, 29). 

Cilji pomenijo končni rezultat planiranih aktivnosti. Cilji opredeljujejo, kaj mora biti 

doseženo in do kdaj. Če je le mogoče, morajo biti cilji ovrednoteni (Wheelen in Hunger 2004 

v Močnik 2005, 12). 

Procesi snovanja, oblikovanja in izbire politike podjetja so predvsem procesi interesnega 

usklajevanja med udeleženci podjetja. V teh procesih sodelujejo različni udeleženci. 

Praviloma se brez interesa nihče ne vključuje v podjetje, niti s podjetjem, ali v zvezi s 

podjetjem nič ne počenja. To pomeni, da mora upoštevati vsako podjetje pri opredeljevanju 

politike podjetja interese vseh svojih udeležencev. To velja za lastnike in upravljalce podjetja, 

za direktorje in managerje, za strokovne in druge izvajalne kadre v podjetju, velja pa tudi za 

njegove kupce in dobavitelje ter za financerje, za nosilce infrastrukturnih dejavnosti, za 

državo in njene inštitucije in celo za konkurenco (Belak 2002, 108). 
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Notranji udeleženci podjetja so lastniki in upravljalci podjetja, management podjetja ter 

strokovnjaki in drugi zaposleni. Običajno oblikujejo politiko ali odločajo o njej. Lastniki 

podjetja vlagajo v podjetje svoje premoženje, da bi ga povečali ali vsaj ohranili (izvzeto iz 

Belak 2002, 109). 

Zunanji udeleženci podjetja neposredno ne oblikujejo politike podjetja, niti ne odločajo o njej, 

pač pa posredno vplivajo nanjo ali pa se ji le prilagajajo. V tržnem in drugem zunanjem 

okolju se nahajajo naslednji zunanji udeleženci podjetja (Kralj 1995, 89−90 v Belak 2002, 

109): 

- Tržni udeleženci (kupci in drugi odjemalci, dobavitelji, konkurenti, tudi finančni 
udeleženci), 

- javnost, 
- nosilci družbene infrastrukture, javnih financ in druge državne inštitucije. 

3.2 Vizija obravnavanega podjetja 

Vizija podjetja je postati eno izmed vodilnih podjetij na področju prodaje strojnih inštalacij 

(klimatske naprave, prezračevalni sistemi, toplotne črpalke). Storitveno podjetje želi s svojo 

visoko usposobljeno ekipo ter s ponudbo kakovostnih izdelkov zadovoljiti potrebe svojih 

naročnikov. Podjetje želi svojim kupcem ponuditi najboljše razmerje med kakovostjo storitev, 

izdelkov in ceno. Podjetje bo to doseglo z razvijanjem ustrezne kulture ter vrednot in s 

stalnim prilagajanjem na spremembe.  

3.3 Obstoječa politika obravnavanega podjetja 

Politika podjetja zajema kakovostno opravljanje storitev ter izpolnjevanje pričakovanj svojih 

naročnikov. S strokovnostjo bo podjetje izvajalo naročila, odpravljalo neskladnosti ter 

vzdrževalo odgovoren odnos do okolja, kakor tudi do udeležencev podjetja. Podjetje se mora 

pojaviti na trgu z izdelki, ki prinašajo učinkovitost ter uspešnost podjetja. Politika podjetja je 

usmerjena v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev podjetja, povečevanju premoženja in s 

tem k razvoju podjetja.  

3.3.1 Poslanstvo podjetja 

Poslanstvo proučevanega podjetja je ukvarjanje s prodajo klimatskih naprav, toplotnih črpalk, 

prezračevalnih sistemov ter nudenje celovitih rešitev strojnih inštalacij in kakovostna oskrba 

kupcev ter obveščanje le teh o novostih na tržišču in možnosti pridobivanja subvencij. Pri tem 

pa svojo ponudbo oblikujemo tako, da izpolnjujemo pričakovanja odjemalcev.  
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3.3.2 Smotri podjetja 

Podjetje bo z izvajanjem odgovorne politike omogočilo uspešno ter učinkovito poslovanje, 

kakor tudi nadaljnji razvoj in obstoj podjetja. Vse to bo pripomoglo tudi k povečevanju ter 

ohranjanju premoženja in ustvarjanju dobička. S svojimi kakovostnimi rešitvami pa bo 

podjetje zadovoljevalo potrebe svojih odjemalcev. Vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov z 

udeleženci podjetja bo podjetju prineslo koristi ter nove priložnosti za prihodnost. Dobra 

organizacijska klima v podjetju pa bo zaposlenim oblikovala zanimivo delovno okolje z 

občutkom zadovoljstva.  

3.3.3 Cilji podjetja 

Temeljni cilj podjetja je zadovoljevanje potreb svojih odjemalcev s ponudbo kakovostnih 

izdelkov in storitev. Za podjetje je pomembno uspešno poslovanje, ki omogoča rast in razvoj 

ob enem pa doseganje dobička, ki je pomemben za nadaljnje reinvestiranje.  
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4  PLANIRANJE RAZVOJA STORITVENEGA PODJETJA NA RAVNI 

STRATEŠKEGA MANAGEMENTA 

4.1 Teoretična izhodišča 

Belak je zapisal, da je temeljna naloga strateškega managementa v iskanju, ustvarjanju in 

obvladovanju strateških potencialov podjetja. Ti potenciali so izraz danega in ustvarjenega 

konkurenčnega položaja podjetja. Podjetju dajejo možnost za izpolnitev njegovih smotrov, 

poslanstva in temeljnih ciljev. Trajni razvojni smotri podjetja so v njegovem prizadevanju za 

kakovost poslovanja, torej za uspešnost, ugled, tržnost, tudi za gibčnost in učinkovitost ter za 

gospodarsko moč in neodvisnost podjetja. Uresničevanje teh smotrov zahteva neprestano 

celovito usklajevanje (razvoja in rasti podjetja) z njegovimi političnimi ter strateškimi in 

izvedbenimi (z)možnostmi (Belak, 2002, 137). 

Strateški management lahko opredelimo kot proces ustvarjalnega snovanja, izbire in 

implementacije razvojnih možnosti, ki pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost 

organizacije s postavljanjem smernic za njeno delovanje ter z ustvarjanjem skladnosti med 

temeljnimi zmožnostmi organizacije in okoljem, v katerem ta deluje (Biloslavo 2006, 53−54). 

Strateški management omogoča razjasniti vizijo podjetja, osrediniti poglede na strateško 

pomembna vprašanja in usmerjati nosilce odločanja na vidik podjetja kot celote. Zagotavlja 

temelj za ocenjevanje konkurenčnih zahtev po virih in njihovo razmeščanje na področja, ki 

največ prispevajo k ustvarjanju poslovnih dosežkov. Odnos med podjetjem in okoljem danes 

in jutri postaja ključno vprašanje preživetja in uspešnega poslovanja podjetja (Pučko 2008, 

11). 

Strategija je torej temelj za uspeh podjetja, ima opraviti z velikimi odločitvami, s katerimi se 

sreča podjetje, in to tistimi, ki kasneje determinirajo uspeh ali neuspeh podjetja, saj oblikujejo 

konkurenčno osebnost podjetja, to je splošno razumevanje uspešnosti podjetja v 

konkurenčnem okolju. Strategija je namreč konstantno obnašanje, kar ima za posledico, da je 

enkrat, ko je postavljena, ni enostavno obrniti (Možina 2006, 27). 

Primaren cilj strategije je doseči konkurenčno prednost, saj bo tej sledila tudi večja donosnost. 

Strategija zato predstavlja pot za dosego konkurenčne prednosti in donosnosti (Močnik 2005, 

57). 
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Za strateški management so zelo pomembne tudi strategije posameznih poslovnih in/ali 

programsko-tržnih področij podjetja. To so poslovne strategije, ki usmerjajo poslovanje 

podjetja na ravni  njegovih programsko-tržnih področij. Pri planiranju poslovnih strategij je 

zato zelo pomembno pravilno opredeljevanje poslovnih in/ali programsko-tržnih področij. 

Poslovna področja izhajajo iz poslovnega okolja podjetja. Strateška poslovna področja pa 

predstavljajo za podjetje posebej pomemben izsek njegovega delovanja v okolju. S 

segmentiranjem poslovnega okolja razmejimo posamezna strateška poslovna področja od 

drugih razsežnosti tega okolja (Belak 2002, 138−139). 

4.2 Programsko-tržna področja storitvenega podjetja 

Analiza kaže, da ima obravnavano podjetje tri programsko-tržna področja (v nadaljevanju 

PTP). Ob tem pa še ponuja svetovalne storitve, s katerimi se najdejo rešitve za posameznega 

odjemalca.  

Preglednica 6: Strateške značilnosti klimatske naprave −−−− PTP 1 

1. ZNAČILNOSTI KLIMATSKE NAPRAVE −−−− PTP 1 

- potrebe, ki jih zadovoljuje; 
 
- čas prodaje; 

- hlajenje in ogrevanje prostorov; 
- čiščenje zraka v prostoru; 
- vse leto; 

- kakovost; - visoka vse leto; 
- cena; - konkurenčna; 
  

2. ZNAČILNOSTI TRGA 
- prodajna področja; - Slovenija, Avstrija; 
- položaj konkurence; - močna konkurenca; 
- odjemalci; - partnerji in individualni kupci; 
- tehnologija; - tehnologija inverterja; 

Preglednica 7: Strateške značilnosti toplotne črpalke −−−− PTP 2 

1. ZNAČILNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE −−−− PTP 2 

- potrebe, ki jih zadovoljuje; - ogrevanje prostorov; 
- ogrevanje sanitarne vode; 
- izkoriščanje energije, ki je povsod okrog 

nas (zraka); 
- čas prodaje; - vse leto; 
- kakovost; - visoka; 
- cena; - konkurenčna; 

 
2. ZNAČILNOSTI TRGA 

- prodajna področja; - Slovenija, Avstrija; 
- položaj konkurence; - močna konkurenca; 
- odjemalci; - partnerji in individualni kupci; 
- tehnologija; - tehnologija inverterja; 
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Preglednica 8: Strateške značilnosti prezračevalnih sistemov −−−− PTP 3 

1. ZNAČILNOSTI PREZRAČEVALNIH SISTEMOV −−−− PTP 3 
- potrebe, ki jih zadovoljuje; - ogrevanje prostorov; 

- ogrevanje sanitarne vode; 
- izkoriščanje energije, ki je povsod okrog 

nas (zraka); 
- čas prodaje; - vse leto; 
- kakovost; - visoka; 
- cena; - konkurenčna; 

 
2. ZNAČILNOSTI TRGA 

- prodajna področja; - Slovenija, Avstrija; 
- položaj konkurence; - močna konkurenca; 
- odjemalci; - partnerji in individualni kupci; 
- tehnologija; - tehnologija inverterja; 

Ugotovitve kažejo, da ima podjetje tri programsko-tržna področja, klimatske naprave, 

toplotne črpalke in prezračevalne sisteme. V nadaljevanju bo sledila analiza perspektivnosti in 

konkurenčne sposobnosti za vsa tri programsko-tržna področja.  

Predvideno perspektivnost PTP bomo ocenili s sledečimi pokazatelji: 

- Stopnja rasti trga (ocena 5 ponazarja najhitrejšo rast trga, ocena 0 pa stagnacijo trga), 

- stabilnost prodaje (ocena 5 kaže na zelo stabilno prodajo, ocena 0 pa nestabilno prodajo), 

- razmerje s kupci (ocena 5 pomeni odlične odnose s kupci, ocena 0 pa zelo slabe odnose s 

kupci),  

- ponudba konkurence (ocena 5 pravi, da konkurence ni, ocena 0 pa, da je na tem področju 

zelo močna konkurenca), 

- razmerje z dobaviteljem (ocena 5 ponazarja odlične odnose, ocena 0 pa zelo slabe 

odnose). 

Preglednica 9: Ocena perspektivnosti sedanjih PTP podjetja  

 
POKAZATELJ 

PTP 1 PTP 2 PTP 3 

Rast trga 5 5 4 
Stabilnost prodaje 4 4 4 
Razmerje s kupci 5 5 5 
Ponudba konkurence 1 2 2 
Razmerje z 
dobaviteljem 

5 5 5 

Skupaj od 25 možnih 20 21 20 

Preglednica 9 je pokazatelj ocene perspektivnosti za vsa programsko-tržna področja podjetja. 

Kaže, da so vsa tri zelo pomembna in da bi bilo nesmiselno opuščanje katerega izmed njih. 

Ocene so zelo dobre, razen ocena za ponudbo konkurence navaja, da je na vseh treh PTP 

precej močna konkurenca, saj je na trgu veliko različnih ponudnikov tovrstnih izdelkov. 
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Konkurenčno sposobnost PTP podjetja bomo ocenili s sledečimi kriteriji: 

- Kakovost proizvodov (ocena 5 nakazuje zelo dobro kakovost, ocena 0 pa zelo slabo 

kakovost), 

- kakovost storitev (ocena 5 ponazarja odlično kakovost, ocena 0 pa najslabšo kakovost), 

- razpoložljivost resursov (ocena 5 pomeni najboljšo razpoložljivost, ocena 0 pa najslabšo 

razpoložljivost), 

- ekonomičnost (ocena 5 ponazarja najvišjo stopnjo ekonomičnosti, ocena 0 pa najnižjo 

stopnjo ekonomičnosti). 

Preglednica 10: Ocena konkurenčne sposobnosti sedanjih PTP podjetja  

                  
POKAZATELJ 

PTP 1 PTP 2 PTP3 

Kakovost proizvodov 5 5 5 
Kakovost storitev 5 5 5 
Razpoložljivost resursov 5 5 4 
Ekonomičnost 4 4 4 
Skupaj od 20 možnih 19 19 18 

Ocena konkurenčne sposobnosti podjetja in njegovih treh programsko-tržnih področij je zelo 

obetajoča. Zgornja tabela je pokazatelj, da se v podjetju zelo zavzemajo za kakovost izdelkov 

in storitev. Tudi cena le-teh je konkurenčna. Podjetje ima na vseh treh PTP ekonomičnost 

ocenjeno s štiri. To kaže, da se stroški pokrivajo in da ima podjetje tudi dobiček.  

Preglednica 11: Portfolio analiza PTP storitvenega podjetja 
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Na podlagi analize je ugotovljeno, da so vsa tri PTP dovolj perspektivna ter konkurenčna, 

zato je smiselno, da podjetje še naprej deluje na teh področjih. Ocene kažejo, da se trg razvija. 

Pomembno je tudi to, da so ponujeni izdelki tehnološko izpopolnjeni in zato tudi zelo 

kakovostni. Razmerje z dobaviteljem kot tudi s kupci je dobro ocenjeno, saj so dobri poslovni 

odnosi tisti, ki prinašajo dobro poslovanje podjetju. Edino področje konkurence je slabo 

ocenjeno v vseh treh segmentih, kajti na trgu se pojavlja veliko ponudnikov takšnih izdelkov.  

4.3 Določitev ter proučitev strategij obravnavanega podjetja 

Izdelava strategije je proces na nivoju organizacije, ki zajema paleto aktivnosti, ki jih podjetje 

izpelje zato, da formulira strateško poslanstvo in cilje. Te aktivnosti vključujejo analizo, 

planiranje, odločanje, strateški management in vse vidike kulture podjetja, vrednot in vizije. 

Bistven element tega procesa je izbira strategije. Izbira strategije je evaluacija alternativnih 

strategij in najboljše strategije. V dinamičnem okolju obstaja velika verjetnost, da bo izbrana 

strategija naletela na odpor ali konflikte v podjetju, kar pa lahko premosti odkrita debata s 

predstavitvijo tako prednosti kot slabosti strategije. To je vsekakor boljše, kot da jo zaposleni 

tiho odklanjajo, kar manjša uspeh izvedbe strategije (Možina 2006, 32). 

Za podjetje je pomembna določitev ustreznih strategij zaradi katerih podjetje dosega 

uspešnost ter učinkovitost poslovanja. Zato so v nadaljevanju opredeljene tiste strategije, ki so 

pomembne za proučevano podjetje.   

Kot temeljno strategijo je podjetje ubralo strategijo nadaljnjega razvoja in rasti, saj je želja 

podjetja postati eno izmed vodilnih podjetij na svojem področju.  

Strategija razvijanja kakovosti: podjetje poudarja pomen kakovosti, saj meni, da je to 

izrednega pomena za nadaljevanje uspešnega poslovanja. Dobavitelj proizvodov zagotavlja 

storitvenemu podjetju, da so izdelki kakovostni. Svojo kakovost pa upraviči z že uveljavljeno 

blagovno znamko, ki je ne bom obravnaval podrobneje. Storitveno podjetje pa svojim 

odjemalcem ponuja kakovostne rešitve v smislu storitev, svetovanj ter montažnih del. Kupci 

ter trg ponudbe zahtevajo samo kakovostne rešitve, s katerimi se lahko podjetje uveljavlja in 

zagotavlja dobro poslovanje. 

Strategija doseganja konkurenčnih prednosti: podjetje je izbralo v zvezi s konkurenco takšno 

strategijo, ki bo prinesla podjetju položaj, da se bo morala konkurenca obrambno obnašati. 

Tak položaj so podjetju omogočili predvsem kvalitetni, tehnično-tehnološko izpopolnjeni ter 

cenovno dosegljivi izdelki ter storitve.  

Strategija oblikovanja cen: za uspešno poslovanje je pomembna tudi cena storitev ter 

izdelkov. Ta ne sme biti postavljena niti prenizko, niti previsoko, saj želi podjetje doseči, da 

kupci sprejmejo proizvod. Pomembno je tudi, da je cena oblikovana tako, da se ohrani tržni 
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delež tudi takrat, ko se pojavijo novi ponudniki. Najbolj pa je pomembno, da se s ceno doseže 

ciljni dobiček, saj si mora podjetje pokriti nastale stroške ter ob enem doseči profit. 

Strategija rasti trženja, ki obsega: prodajne pogoje, prodajne storitve, trženjsko 

komuniciranje in plan prodaje. Strategija trženja mora upoštevati naslednje: ugotoviti mora 

kakšne so odjemalčeve potrebe, torej po katerih izdelkih je povpraševanje. Pomembna je tudi 

uskladitev izdelka s ceno. Kupca pa zanimajo tudi prodajni pogoji, ki obsegajo možne načine 

poravnavanja obveznosti. Medsebojno se prodajalec in kupec dogovorita o obveznostih, 

pravicah ter dolžnostih, ki so pomembne za nemoteno poslovanje. Predmet dogovora so 

plačilni ter prodajni pogoji. Plačilo je lahko izvedeno po predračunu, ali po izstavitvi računa. 

Prodajalec lahko zahteva pri večjih naročilih tudi bančno garancijo, to je garancija za plačila. 

Pomembno je povedati, da mora dati podjetje svojim odjemalcem garancijo za kvaliteto blaga 

v enakem obsegu, kot jo dobi od dobavitelja. 

Strategija razvoja: podjetje raste in se razvija samo takrat, ko ponuja kakovostne, tehnološko 

izpopolnjene storitve ter izdelke. To spodbuja z nenehnim iskanjem novih rešitev, znanjem ter 

izobraževanjem in seveda z dobrimi poslovnimi odnosi do vseh udeležencev podjetja. 

Pomembno je tudi, da podjetje sledi potrebam trga ter kupcev in se jim s svojo ponudbo 

približuje ter prilagaja. Pri vsem tem pa so velikega pomena tudi plačilni pogoji, ki morajo 

biti prilagojeni tako, da se dvigne konkurenčna prednost. To lahko doseže podjetje z 

ugodnimi rabati, sezonskimi akcijami ter morebiti z daljšimi plačilnimi pogoji. 

Strategija nabave: pravočasnost ter hitra dobava sta ključnega pomena za zadovoljitev 

kupcev. Izdelki ter storitve morajo biti na razpolago in v dogovorjenem času pri naročniku. 

Tukaj ne sme biti zamudnih rokov, saj bi se s tem zmanjšalo zaupanje odjemalcev. Zato mora 

imeti storitveno podjetje dobro organizirano logistično povezanost z dobaviteljem. Storitveno 

podjetje ima sklenjeno tudi pogodbo z dobaviteljem, kjer so določeni poslovni pogoji. Le 

obojestransko zadovoljstvo pripelje k uspešnemu ter učinkovitemu poslovanju podjetja in tudi 

k razvoju in rasti podjetja.  

Strategija kadrov: s stalnimi izobraževanji ter usposabljanji podjetje skrbi za večjo uspešnost 

storitvenega podjetja, saj lahko samo tako ponudi svojim strankam zanje najbolj ugodne 

rešitve. Tudi klima v samem podjetju je zelo pomembna. Če so zaposleni primerno nagrajeni 

in zadovoljni na delovnem mestu, so tudi bolj produktivni, kar se na koncu kaže tudi pri 

uspešnem poslovanju podjetja.  

4.4 Planiranje razvoja za obravnavano podjetje 

V nadaljevanju bo prikazano planiranje razvoja storitvenega podjetja za obdobje naslednjih 

petih let (od leta 2013 do leta 2017). Preglednica 12 kaže, da bo podjetje vodeno v smeri, ki 

bo prinašala uspešno in učinkovito delovanje, ohranjanje premoženja in seveda tudi 
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ustvarjanje dobička. Zraven tega pa bo zelo pomembno tudi ohranjanje dobrih poslovnih 

odnosov z vsemi udeleženci podjetja, tako z zaposlenimi, kot tudi z zunanjimi udeleženci, ki 

so kupci, dobavitelji in drugi. Zato bo obravnavano podjetje tudi v naprej ponujalo 

kakovostne, okolju prijazne ter energetsko visoko učinkoviti izdelke, ki ji odlikuje izredno 

nizka poraba energije, kar pomeni za uporabnika nižje stroške obratovanja in vzdrževanja. 

Cenovno bodo izdelki precej zanimivi ter konkurenčni. S tem želi podjetje zasesti takšno 

mesto na trgu, ki bo omogočilo prevzem čim večjega tržnega deleža.  

Preglednica 12: Planiranje razvoja storitvenega podjetja od leta 2013 do leta 2017 

 OD LETA 2013 DO LETA 2017 

P
R

O
G

R
A

M
 

- širitev prodajne mreže in povečevanje prodaje; 
- iskanje novih odjemalcev; 
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih; 
- analiza trga; 
- analiza konkurence; 
- ohranjanje dobrih poslovnih odnosov z vsemi udeleženci podjetja; 
- akcije v obdobjih, ko prodaja upade; 
- vlaganje v marketinško podporo, oglaševanje; 

4.5 Predlogi za doseganje nadaljnje rasti in razvoja proučevanega podjetja  

Kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, je poglavitnega pomena za doseganje uspešnega 

poslovanja pravilno strateško načrtovanje. Samo pripravljen načrt je podjetju v korist pri 

izogibanju prenekaterim težavam. Vendar je pomembno tudi to, da podjetje na podlagi svojih 

zmožnosti in sposobnosti izbere takšne strategije, ki bodo prinašale rast in razvoj ter 

konkurenčno prednost in pa tudi poslovno uspešnost. 

Poudariti je potrebno, da je za nadaljnjo uspešno poslovanje podjetja pomemben tudi odnos 

podjetja do zaposlenih ter do zunanjih udeležencev podjetja, torej do odjemalcev. Zavedanje, 

da samo zadovoljni kupci prinašajo uspešno poslovanje ter učinkovitost, je ključnega pomena.  

Podjetje bo dosegalo rast podjetja tudi z nastalimi prihodki na obstoječem trgu. To bo podjetje 

še naprej dosegalo s ponudbo kakovostnih in okolju prijaznih izdelkov ter storitev.  

Tudi s pomočjo raznih izobraževanj ter usposabljanj bo podjetje dosegalo dodano vrednost na 

zaposlenega, kar pomeni, da bodo ti s svojim znanjem vsaki stranki pomagali do najbolj 

ugodne rešitve.  
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5 UGOTOVITVE 

V zaključni projektni nalogi sem obravnaval storitveno podjetje, ki se ukvarja s prodajo 

klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov. Prišel sem do različnih 

spoznanj. Pri proučevanju vrednot ključnih udeležencev podjetja sem ugotovil, da so le-te 

izrednega pomena za dobro poslovanje podjetja, saj nam jasno prikažejo, kakšen odnos imajo 

posamezniki do dobička, tveganj, inovativnosti, ciljev, kakovosti itd. Določitev prednosti in 

slabosti ter iz okolja izhajajoče možnosti in nevarnosti za podjetje je bila pomembna, saj mora 

podjetje znati vse prednosti dobro izkoristiti, pomanjkljivosti pa pravilno rešiti. Spoznal sem, 

da je vse to dobra osnova za zapis primerne politike podjetja ter nadaljnje planiranje razvoja 

podjetja. V nadaljevanju sem zapisal vizijo podjetja ter jo uporabil za izhodišče pri opredelitvi 

politike podjetja. V tem sklopu sem zapisal še poslanstvo, smotre ter cilje in ugotovil, da je 

možno z dosego le-teh omogočiti nadaljnjo rast in razvoj podjetja. V četrtem poglavju sem za 

podjetje strnil pomembne strategije ter prišel do zaključka, da je izrednega pomena za 

podjetje temeljna strategija, ki govori o nadaljnjem razvoju in rasti podjetja, saj je želja po 

širitvi prodajnega področja na čim večje tržno območje. Opredelil sem za podjetje tudi 

programsko-tržna področja in zanje ocenil perspektivnosti ter konkurenčne sposobnosti. 

Obravnavano podjetje deluje na treh PTP. Ocene perspektivnosti ter konkurenčne sposobnosti 

so pokazale, da je smiselno, da podjetje še naprej nadaljuje s prodajo vseh svojih izdelkov, saj 

so ocene zelo obetajoče. Za podjetje je tudi zelo dobro, da sprejme vse podane strategije, saj 

bo le tako dosegalo želene rezultate. Opredeljene strategije prinašajo podjetju učinkovitost ter 

uspešnost in tudi rast ter razvoj. To je pa ključnega pomena, da se podjetje ohranja na 

prodajnem trgu. Torej ugotovitve kažejo, da mora podjetje zmeraj planirati svoj razvoj, če želi 

obstajati in se tudi razvijati. Podjetje mora poznati še vse tržne zakonitosti in se pojaviti s tako 

ponudbo proizvodov ter storitev, ki bo konkurenčna ter seveda tehnološko izpopolnjena in 

cenovno zanimiva. Ugotovil sem, da morajo biti izdelki tudi okolju prijazni, saj se vse bolj 

širi okoljska ozaveščenost ljudi. Ključnega pomena pa je, da podjetje s svojimi izdelki ter 

storitvami zadovolji vse potrebe svojih uporabnikov. 
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6 SKLEP 

Namen moje projektne naloge je bila proučitev storitvenega podjetja ter zapis takšnega 

strateškega plana, ki bo prinesel uspešno ter učinkovito poslovanje, kar pa bo v nadalje 

prineslo rast ter razvoj samega podjetja. V uvodu projektne naloge sem opredelil cilje, ki jih 

želim doseči ter hipoteze, katerim bom sledil tekom pisanja projektne naloge. V teoretičnem 

delu sem povzel sklepe ter stališča različnih avtorjev in na njihovi podlagi prišel do svojih 

ugotovitev. V praktičnem delu sem opravil analizo obstoječega stanja na ravni politike 

podjetja ter zapisal vizijo proučevanega podjetja in iz nje izhajajočo politiko podjetja z 

vsebovanim poslanstvom, smotri in cilji podjetja. V nadaljevanju sem planiral razvoj 

proučevanega podjetja na ravni strateškega managementa. Na tej osnovi pa določil in zapisal 

takšne strategije, ki bodo podjetju prinašale konkurenčnost in tudi možnost za doseganje 

dobička. Predhodno sem določil tudi prednosti in slabosti ter iz okolja izhajajoče možnosti ter 

nevarnosti za podjetje. Pomemben je bil tudi zapis vrednot podjetja za pojasnitev odnosa do 

dobička, tveganj, inovativnosti, kakovosti proizvodov ter storitev, do ciljev, rasti podjetja in 

tržnega deleža. V nadaljevanju sem za podjetje določil še tri programsko-tržna področja in 

zanje ocenil perspektivnost ter konkurenčno sposobnost. Ocene kažejo, da je smiselno, da 

podjetje obdrži vsa PTP. Na koncu pa sem tudi podal predloge za doseganje nadaljnje rasti in 

razvoja analiziranega podjetja.  

V obravnavi tega podjetja pa sem prišel do spoznanja, da je za doseganje uspešnega 

poslovanja zelo pomembna dobra strateška analiza podjetja. Kajti samo z dobrim strateškim 

načrtom, bo podjetje dosegalo zastavljene cilje. Spoznal sem, da je dobro za podjetje, da 

sprejme le takšne strategije, ki prinašajo podjetju učinkovitost ter uspešnost pa tudi rast ter 

razvoj podjetja. Pomembno je tudi, da ima podjetje zapisano vizijo ter iz nje izhajajočo 

politiko podjetja, ki pokažeta, kam želimo podjetje v prihodnosti usmeriti. Zapis prednosti ter 

slabosti podjetja ter iz okolja izhajajoče možnosti ter nevarnosti za podjetje pa pripomore, da 

le-ta svoje prednosti najbolje izkoristi ter uporabi, slabosti pa čim hitreje odpravi. 

V projektni nalogi sem s pomočjo predvidenih metod raziskovanja v praktičnem in 

teoretičnem delu dosegel vse zastavljene trditve in pri tem sem se omejil zgolj na proučevanje 

omenjenega podjetja.  
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