
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomska naloga 
 

PRISILNA PORAVNAVA - MOŽNOST ZA REŠITEV 
PODJETJA V KRIZI IN NJEGOV NADALJNJI RAZVOJ 

 
 
 
 
 
 

 
Mentor: dr. Drago Dubrovski 
 
 
 
 
 
 
 
KOPER, 2005                                                                                  PREDRAG PRANJIĆ 



 

POVZETEK 
 
Vedno bolj globalen svetovni trg in nenehne velike in nenadne krize v svetovnem 
gospodarstvu zahtevajo od vodje hitre in pravilne odločitve. V nasprotnem primeru se 
podjetje hitro znajde v situaciji, ko ne more več normalno delovati. Če vodstvo podjetja 
ne reagira pravočasno in pravilno, lahko taka kriza pomeni tudi propad podjetja. 
 V diplomski nalogi sem poskušal predstaviti krize v podjetjih na splošno ter se 
podrobneje soočiti s primerom reševanja krize v podjetju Vega d.d. Ljubljana. 
Obravnavano podjetje in njegov boj za ohranitev ter nadaljnji razvoj dejavnosti mi je bil 
izziv, zato sem ga podrobneje predstavil. Z dobro pripravljenim načrtom finančne 
reorganizacije je podjetje uspešno izpeljalo postopek prisilne poravnave ter doseglo vse 
načrtovane rezultate. Izkazalo pa se je, da je prisilna poravnava nujen, a hkrati tudi 
nezadosten ukrep za obstoj in nadaljnji razvoj podjetja. Zaradi ponovnih likvidnostnih 
težav in sprememb na svetovnem trgu je bilo vodstvo podjetja prisiljeno ponovno 
pričeti z ukrepi za zdravljenje prihajajoče krize in s tem povezanim prestrukturiranjem 
vseh delov podjetja. 
 Diplomska naloga tako potrjuje prepričanje, da je kriza v podjetju rešljiv dogodek. 
Pomembno je pravočasno soočenje z njo, kakor tudi vodstvo in kadri s perspektivnimi 
cilji in vizijo podjetja. 
 

Ključne besede: prisilna poravnava, podjetje, prestrukturiranje, kriza, dolgovi, 
proizvodi, trg. 
 

ABSTRACT 
 

Increasingly more global world market and continuous sudden crises in world 
economy are forcing managers to make rapid and above all correct decisions. If they fail 
to do so, the company might quickly find itself in a situation when it can no longer 
function properly. When the company management does not react in time and in a 
proper manner such crisis can also bring about the company's ruin. 

In my thesis I tried to turn my attention to company crises in general and then 
concentrate in more detail on the example of solving such crisis in the company Vega 
d.d. Ljubljana. The company in question and its fight for preservation and further 
development of its activity presented me with a challenge which is a reason why I have 
decided to deal with it more thoroughly. Based on a well-prepared plan of financial 
reorganization the company managed to successfully carry out the procedure of debt 
enforcement and achieve all desired results. It turned out that debt enforcement was a 
necessary but at the same time also insufficient measure for existence and further 
development of the company. Due to recurring liquidity problems and changes in world 
market the company management was forced to restart with measures for "healing" the 
upcoming crisis and restructuring all parts of the company connected to it.  

The thesis thus confirms the fact that a company crisis is a solvable problem 
provided we confront it in time and employ management and workers with high goals 
and a clear vision of the company's future.  
 

Key words: debt enforcement, company, restructuring, crisis, debts, products, 
market.  
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1 UVOD 
 

Namen diplomske naloge je predstavitev v zadnjem času vedno pogostejših kriz v 
slovenskih podjetjih, s posebnim poudarkom na prisilni poravnavi, kot enem izmed 
možnih načinov reševanja teh težav ter obravnava konkretnega primera družbe Vega 
d.d. iz Ljubljane. 

Poleg reševanja prezadolženosti samega podjetja gre pri prisilni poravnavi tudi za 
prestrukturiranje proizvodnje, reševanje kadrovskih, tehnoloških, prostorskih in 
nabavnih motenj v podjetju. 

Uspešnost postopka prisilne poravnave je odvisna od siceršnjega položaja podjetja, 
njegovih proizvodnih in prodajnih možnosti ter zaupanja upnikov v načrt finančne 
reorganizacije. Nemalokrat je pri podjetjih v krizi edina alternativa prisilni poravnavi 
ravno stečaj podjetja, ki pa pomeni prenehanje podjetja. Upniki s potrditvijo načrta 
finančne reorganizacije izkažejo zaupanje vodstvu podjetja, ki postopek predlaga. S 
tem, ko pristanejo na zmanjšanje svojih terjatev do dolžnika, ocenjujejo, da bo podjetje 
uspešneje poslovalo in še naprej ostalo njihov poslovni partner (kot dobavitelji oziroma 
odjemalci). 

Cilji diplomske naloge so: opredeliti krizo v podjetjih, navesti vrste, znake in 
vzroke krize ter na kratko navesti možne načine reševanja podjetja v krizi, opisati vlogo 
postopka prisilne poravnave kot ukrepa za zdravljenje krize v podjetju na eni strani in za 
pospešen razvoj na drugi strani, na primeru obravnavanega podjetja predstaviti 
prednosti in nevarnosti zdravljenja krize s pomočjo prisilne poravnave, skušal bom 
podpreti ali zavreči trditev, da je prisilna poravnava nujen, a hkrati nezadosten pogoj za 
preživetje podjetja. Ravno tako bom na osnovi teoretičnih izhodišč in konkretnega 
primera oblikoval zaključna spoznanja s priporočili. 

Pri delu sem uporabil literaturo s področja kriznega managementa različnih 
domačih in tujih avtorjev, pravne publikacije s področja stečaja, likvidacije in prisilne 
poravnave, zakonske predpise, določbe in uredbe, ki urejajo področje prisilne poravnave 
ter druge vire. Podlaga obravnave konkretnega primera tj. družbe Vega d.d. Ljubljana 
pa so mi bili statut družbe, načrt finančne reorganizacije z dne 31.12.1999, razgovor z 
direktorjem podjetja, ki sem ga opravil v podjetju ter drugi interni viri podjetja. 
 Pri svojem delu sem uporabil poslovno raziskavo in sicer študijo primera. Gre za 
študijo dejanskega primera iz obstoječe prakse. Le to je predstavljeno v obliki 
poglobljene pripovedi in opisa. Poleg tega sem uporabil tudi zgodovinsko metodo, ker 
sem opisoval dogodke, ki so se že zgodili, ter metodo posploševanja, saj proučevani 
primer velja za večino podobnih podjetij. 
 Pri izdelavi diplomske naloge nisem naletel na posebne omejitve. Vodstvo podjetja 
se je s kritičnim pregledom dosedanjega dela pri sanaciji podjetja strinjalo. Še celo več, 
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z zgoščenim metodološkim pregledom pričakujejo morebitne pripombe oziroma 
potrditve dosedanjega dela. 
 Omejil sem se zgolj na prikaz zadnjega postopka prisilne poravnave, čeprav je bil v 
preteklosti že izveden podoben postopek. V nalogi bom upošteval sedanji obstoječi 
položaj obravnavanega podjetja. Nekateri vidiki (kadrovski, tehnološki...) bodo v nalogi 
zgolj omenjeni, ne bodo pa predmet podrobnih analiz. 
 Nalogo sem razdelil na tri dele. V prvem delu opisujem krize v podjetjih na 
splošno, opredelitve kriz in njihove vrste, navajam znake in vzroke nastajajočih kriz v 
podjetjih, opredeljujem vzroke za podjetniške krize ter na kratko navedem možne 
načine reševanja kriz oziroma ugasnitev podjetij. 
 V drugem delu predstavim postopek prisilne poravnave v podjetju Vega d.d. 
Ljubljana, ki je bilo konec leta 1999 prisiljeno upnikom predlagati ustrezno znižanje 
njihovih terjatev oziroma spremembe odplačilnih rokov. Zaradi prezadolženosti je 
podjetje namreč postalo plačilno nesposobno, saj ni bilo zmožno poravnavati svojih 
obveznosti iz poslovanja in financiranja. Ker pa je podjetje imelo siguren trg in stalne – 
dolgoročne kupce njihovih proizvodov, tržno zanimive proizvode in ustrezno kvalitetne 
kadre, so upniki načrt finančne reorganizacije podprli. V letih po uspešnem postopku je 
podjetje s pozitivnim poslovanjem in odplačevanjem vseh, v načrtu finančne 
reorganizacije sprejetih obveznosti, potrdilo pravilnost take odločitve. 
 Tretji sklop naloge pa se nanaša na ponovne težave v poslovanju podjetja. Le - te 
niso povezane z morebitno nepravilno odločitvijo o sprejemu postopka prisilne 
poravnave, ampak z mnogimi negativnimi dogodki na trgu Veginih proizvodov. Zaradi 
odpovedi sodelovanja s strani glavnega ameriškega kupca, vedno močnejše cenovne 
konkurence s strani kitajskih podjetij in s tem povezane rasti zalog materiala in 
dokončane proizvodnje, je podjetje ponovno zašlo v finančne težave. V razgovoru z 
vodstvom podjetja in pri pregledu internih aktov sem prišel do spoznanja, da so vodstvo 
in lastniki tokrat pravočasno uvideli težave in s prestrukturiranjem pričeli z 
odpravljanjem težav in ponovno revitalizacijo podjetja. Tudi v tem primeru se je 
izkazalo, da je za podjetje s težavami prisilna poravnava nujen, a hkrati nezadosten 
pogoj za preživetje. 
 Hipoteze, ki jih bom skušal potrditi ali ovreči, sem si zastavil na treh področjih in 
sicer: 
 

- prezadolženost podjetja in s tem povezana nezmožnost rednega servisiranja 
obveznosti ne pomeni nujno propada podjetja, 

- prisilna poravnava je nujen, a hkrati tudi nezadosten pogoj za preživetje 
podjetja, 

- pravočasna in realna postavitev ciljev je pomembna za čimprejšnji izhod 
podjetja iz krize. 
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2 KRIZE V PODJETJIH 
 

2.1  Opredelitev krize 

Krize so v literature opredeljene precej neenotno. Nekateri avtorji jo razlagajo kot 
proces ali stanje, ki traja dalj časa, drugi pa kot trenutni dogodek oz. kot pojav ali 
preobrat v poslovanju. 

Širšo opredelitev krize podaja Krystek (1987, 67-72), ki pravi, da »so krize podjetij 
nenačrtovani in nezaželeni procesi, ki trajajo omejen čas in na katere je mogoče le 
omejeno vplivati in imajo vsakršne možne izide. Vsebinsko in trajno lahko ogrozijo ali 
celo onemogočijo obstoj celotnega podjetja; če so izidi ogroženi ali celo nedoseženi, to 
pomeni trajno ogroženost ali izničenje smotrov in ciljev, pa tudi obstoja podjetja kot 
celote, ki samostojno in aktivno sodeluje v procesu gospodarjenja.« 

Müller (1985, 39) pravi, da »je kriza nezaželen dogodek, ki vedno resno ogrozi 
nadaljnji obstoj podjetja«. 

Repovž (1993, 14) opredeljuje krizo kot »posledico vrste pomanjkljivosti v 
poslovanju in razvoju podjetja, enako kot pri človeku, kjer nastajajo v sicer še zdravem 
organizmu najprej manjša krizna žarišča, ki se ob nepravočasnem zdravljenju lahko 
razširijo in pripeljejo podjetje v resno krizo ter nazadnje tudi do konca njegovega 
obstoja«. 

Za lažje razumevanje in prehod na konkreten primer bomo krizo v tej  nalogi  
razumeli kot prelomno težko stanje v podjetju, ki je lahko posledica različnih notranjih 
in zunanjih vzrokov in, ki ogroža normalno delovanje podjetja ali celo njegov obstoj. 
Kriza je priložnost, da vodstvo podjetja spremeni način razmišljanja v podjetju, uvede 
potrebne organizacijske spremembe, okrepi vodenje, izboljša sisteme nadzora in vpelje 
novo organizacijo v samem podjetju. Lahko rečemo, da je kriza  nevarnost, lahko pa je  
hkrati tudi priložnost. Podjetje bi lahko brez ugotovitve krize in pričetka reševanja le-te 
svoje težave samo poglabljalo, kar bi ga na koncu pripeljalo v brezizhodno stanje, in to 
bi v večini primerov povzročilo njegov propad. 
 
 

2.2 Nastanek in potek krize 

Faze nastajanja oz. zorenja krize v podjetjih so detajlno opisane tako v domači kot 
tudi v tuji literaturi. Prašnikar (1992, 65-66) loči naslednje faze: 
 

- inkubacija: podjetje krizo postopoma sluti, vendar je najpogosteje še ne občuti, 
še manj pa jo je sposobno prepoznati, 

- pojav kriznih znakov: podjetje z razvitim nadzornim mehanizmom občuti znake 
krize in počasi prepoznava njeno globino, 
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- poglabljanje krize: kriza se je razširila zaradi nerazvitega notranjega 
informacijsko - nadzornega sistema in posledično zaradi neustreznega ukrepanja 
ali neukrepanja v podjetju, kar postopoma prepoznava tudi zunanje okolje 
podjetja, 

- kolaps: podjetje je zaradi napačnega odziva na zorenje krize v fazi postopnega 
razpadanja poslovnega sistema in notranje strukture, kar vodi proti prenehanju 
obstoja. 

 
Tudi Hauschildt (1988, 62) razčlenjuje  nastajanje krize. Po njegovem ločimo 

naslednje faze nastajanja oz. zorenja krize: 
 

- fazo latentne (prikrite) krize, 
- fazo manifestativne (vidne) krize, 
- fazo nesolventnosti. 
 
Večina kriz nastane, ker podjetje ne posveča dovolj pozornosti dogajanju v okolju. 

Sodobno družbeno okolje se namreč spreminja iz trenutka v trenutek. Za podjetje je 
nujno, da nenehno spremlja okolje in vse, kar se v njem dogaja, a tudi to, da predvideva, 
kaj se lahko zgodi. Hitreje ko vodstvo podjetja odkrije znamenja porajajočega se 
problema, prej lahko sprejme učinkovite odločitve. Če pa vodstvo podjetja čaka, da 
javnost oblikuje svoje mnenje, bo morda prepozno. Že zakoreninjena mnenja in 
prepričanja je zelo težko spremeniti. Samo spremljanje okolja pa ni dovolj, saj podjetje 
ne more vsega preprečiti. Zato se morajo v podjetju tudi pripravljati na morebitne krizne 
razmere. 

Krizo lahko povzročijo predvsem odločitve vodstva podjetja.  V sodobnem okolju  
se vsak dan soočajo s tveganji, ki od njih zahtevajo takšna ali drugačna dejanja, za 
katera ni vnaprejšnjega zagotovila o uspešnosti. Ravno zato morajo predvideti možne 
vplive in posledice svojega poslovanja ter se pripraviti nanje. Težave in zorenje krize so 
torej predvsem posledica kopičenja napačnih poslovnih odločitev.  

 
 
2.3 Vrste kriz 

Zaradi različnih dejavnosti, okoliščin, v katerih podjetja delujejo, ljudi , ne moremo 
opredeliti vseh mogočih kriz. Ravno tako jih je težko tudi razvrstiti. Krize se med seboj 
razlikujejo glede na vzroke, izvor, pojavne oblike, resnost krize, ipd. Omejili se bomo 
na dve različni razvrstitvi kriz. 

Avtor prve je Müller (1985, 39), druge pa Smith (Tavčar 1990, 397-398).  
Müller razvršča krize v tri skupine: 
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- strateške krize se pojavijo zaradi nesposobnosti podjetja, da ohranja svoj tržni 
delež, raznovrstnost proizvoda ali stroškovno prednost, 

- krize izvajanja nastanejo, ko podjetje vztrajno ne dosega svojih ciljev – rasti 
prodaje, dobičkonosnosti, ipd., 

- krize plačilne sposobnosti so povezane z nezmožnostjo podjetja, da bi 
izpolnjevalo svoje obveznosti. 

 
Smith pa po drugi strani razvrsti krize na: 

 
- krize rasti, 
- krize odgovornosti, 
- krize obvladovanja podjetja, 
- krize zavoljo protimonopolne zakonodaje in 
- krize zaradi ravnanja podjetja. 

 
Osnovna razlika med obema navedenima pristopoma k razvrstitvi kriz izhaja iz 

kategorizacije le-teh. Medtem ko Müller razvršča krize na osnovi znakov, Smith to 
opravi  na podlagi vzrokov krize. 

Znaki krize so pojavni simptomi, ki opozarjajo na motnje v poslovanju (navadno z 
določenim časovnim zamikom), vendar niso povzročitelji teh motenj, torej samo 
opozarjajo na krizo. Vzroki krize pa so tisti, ki krizo dejansko povzročijo. Vodstva  
podjetij v krizi se pogosto osredotočijo na odpravljanje znakov krize, vzroke krize pa 
zanemarijo. Največkrat se za ta korak odločijo, ker želijo hitre ukrepe, ki obljubljajo 
rezultate. Ti so sicer lahko pozitivni in dajejo videz uspešnosti na kratek rok, vendar pa 
je dolgoročno večina teh ukrepov napačnih, predvsem zaradi dejstva, da v njih ni 
upoštevan točno določen dolgoročen cilj podjetja. Le-ta ne more biti opredeljen samo na 
splošno, ampak morajo predvideti doseganje strategije konkretnega podjetja. 

Čeprav se krize med seboj močno razlikujejo in jih je, kot smo videli, težko 
razvrstiti, pa vseeno lahko naštejemo tri značilnosti, ki veljajo za vse krize: 

 
- nenadnost; kriza je vedno nepričakovana, čeprav so  znamenja vidna že prej,  
- negotovost; svojo negotovost vodje podjetij poskušajo zmanjšati z uporabo   

statističnih ocen o morebitnih nevarnih in kriznih dogodkih, ki so jim lahko pri 
odločanju v pomoč, 

- časovni pritisk; negotovost in dozdevna nenadnost krize zahteva še hitrejše 
odločanje kot ponavadi, kar pri vodjah povzroča še večji stres in pritisk kot 
sicer. 
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Zaradi vseh teh značilnosti, nenadnosti, negotovosti in časovnega pritiska se 
ravnanje podjetja med krizo bistveno razlikuje od ravnanja v normalnih okoliščinah. 
 
 

2.4 Znaki krize 

Poslovne težave in kriza se za vodstvo podjetja začnejo takrat, ko se jim poslovni 
problemi zazdijo tako intenzivni, da zaznajo potrebo po pomoči od zunaj. Zelo težko pa 
jim je to priznati. Pogosto namreč vodstvo podjetja nima vsega znanja, ki je potrebno za 
uspešno ravnanje podjetja, predvsem pa nima izdelanih kriterijev, po katerih bi lahko 
preverjalo uspešnost poslovanja, ki bi ga pravočasno opozarjali, da s poslovanjem 
podjetja nekaj ni v redu. Šele, ko kriza poslovanja napreduje do pravega “alarma”, 
vodstvo prosi za pomoč.  Takrat priznajo, da so v težavah in šele takrat so  pripravljeni 
sprejeti pomoč zunanjega strokovnjaka. S pomočjo njihovega znanja zunanji 
strokovnjaki na osnovi prepoznavnih znamenj in vzrokov krize lažje postavijo 
objektivno diagnozo krize v podjetju ter predlagajo ukrepe za izhod iz kriznega 
položaja. Po Goldsteinu (1988) vodstvo podjetij sicer pravočasno zazna znake bližajoče 
se krize, vendar si jih ponavadi ni hotelo priznati.  

Poglabljanje krize v teh podjetjih se torej ni nadaljevalo zato, ker problemi niso bili 
prepoznani, ampak zato, ker jih vodstvo ni hotelo videti in se z njimi soočiti. Iz 
strokovne literature je na voljo več opredelitev opozorilnih znamenj, da se bliža kriza. 
Odgovora, kdaj poslovne težave, ki na začetku še niso obvladale celotnega poslovnega 
sistema in procesa, začno preraščati v krizo, ni lahko dati. Podjetje ima ob nastanku 
zrele krize na voljo le dve možnosti: ali preživi z zunanjo strokovno pomočjo ali pa bo 
šlo v likvidacijo.  

Pomembno je, da vodstvo čim prej spozna in si prizna resnično vsebino svojega 
poslovnega položaja ter na podlagi kakovostno in količinsko ovrednotenih znakov 
nastajajoče krize sprejme objektivno oceno njene razsežnosti. 

Regester (1990, 48) navaja naslednje znake krize: 
 

- upadajoči zaslužki in nagnjenost k povečevanju izgube, 
- vedno slabši donos na enoto kapitala, 
- nezdrava politika dividend (delitev dobička brez vlaganja v razvoj), 
- prevelika zadolžitev v primerjavi z lastnimi viri, 
- neučinkovitost naložb, 
- slabe terjatve, 
- slabo obvladovanje odločanja o obratnih sredstvih, 
- neurejeni odnosi med vodstvom in lastniki oziroma med vodstvom in 

zaposlenimi in 
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- neurejeni odnosi z zunanjim okoljem podjetja (zlasti z bankami in poslovnimi 
partnerji). 

 
Skladno z dostopno literaturo in ugotovljenimi dejstvi glede znakov krize v podjetju 

predvidevam, da lahko znake razdelim na poslovne znake in organizacijske znake krize 
v podjetju. 
 
 

2.4.1  Organizacijski znaki krize 

Med organizacijske znake lahko štejemo: 
 

- nestvarne računovodske informacije – vodstvo podjetja pogosto ne obvlada 
informacijske funkcije v svojem podjetju ter velikokrat beži pred “krutimi 
realnimi” računovodskimi podatki. Na tak način vodstvo že dalj časa nima 
realnih in koristnih podatkov. Istočasno pa vodstvo s takimi podatki predstavlja 
lepšo in boljšo sliko o podjetju, tako notranjemu kot tudi zunanjemu okolju.  

- naraščajoči strah vodstva – značilen je predvsem za tisto vodstvo, ki je znake 
sicer pravočasno prepoznalo, jih je pa ves čas zatiralo in jih ni sprejemalo. 
Streznitev v takem primeru pride nenadoma in se pokaže še s toliko večjo 
močjo. Takrat vodja ponavadi mrzlično išče zunanjega partnerja, ki bo prevzel 
vodenje podjetja v celoti. Včasih pa je strah vodje tako velik, da ne ukrene 
ničesar in le čaka na pomoč od zunaj, pa kakršna koli ta že bo. 

- pospešena fluktuacija dobrih kadrov – predvsem vodilni kadri v večjih podjetjih 
pričnejo zapuščati podjetje, ker nočejo imeti ničesar skupnega s temno 
prihodnostjo podjetja. Še težje pa je v malih podjetjih, kjer vodjo zapuščajo tisti, 
ki predstavljajo “srce podjetja”. Taki odhodi lojalnih strokovnjakov pogosto 
pomenijo konec podjetja. 

- odsotnost strateškega načrtovanja – je eden izmed splošno sprejetih znakov 
krize. Z odsotnostjo strateškega razmišljanja podjetje ni pripravljeno na 
nepredvidljive spremembe, saj vodstvo ne dela scenarijev, nima načrtov, 
strategij, zato ne more hitro reagirati na spremembe in jih uspešno obvladati. 

 
 

2.4.2  Poslovni znaki krize 

Med poslovne znake lahko štejemo: 
 
- naraščajoča izguba – značilnost zrele krize je ravno naraščajoča izguba, vodstvo 

pa praviloma še vedno ne ve, kje izguba nastaja in kako reagirati.  
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- padanje obsega prodaje - je ponavadi posledica številnih napak pri trženju: 
neustrezni izdelki, pomanjkljiva tržna strategija, neustrezna cenovna politika. 
Zaradi tega se tržne razmere za podjetje v krizi naglo in radikalno poslabšajo. 

- povečevanje zadolženosti – za reševanje nastalih težav, zaradi neekonomičnega 
poslovanja potrebuje podjetje nova in nova finančna sredstva. Tako stanje 
zahteva predvsem kratkoročne vire sredstev, kar povzroča nesposobnost 
podjetja za redno poslovanje. Podjetje išče zgolj premostitvena kratkoročna 
posojila, ki pa niso razvojno orientirana, ampak le gasijo trenutne požare. 

- padec likvidnosti - je v tesni povezavi s prezadolženostjo. Nelikvidnost postaja 
kronična, saj banke in drugi kreditojemalci niso več pripravljeni dajati 
dolgoročnih posojil, ker ne zaupajo vodstvu, ki naj bi podjetje preusmerilo v 
pozitivno smer. 

- znatno zmanjšanje tržnega deleža - izgubljanje tržnega položaja je izraz 
kopičenja notranjih težav v podjetju, na katere se negativno odziva tudi trg. 

 
Dogaja se zlasti dvoje: 
 
- podjetje v zreli krizi hitro izgublja boj s konkurenti, ker je zaradi globokih  
      notranjih neskladij objektivno izgubilo konkurenčne prednosti, 
- podjetje v krizi izgublja svoj tržni položaj, ker si je v svojem zunanjem okolju  
      zaradi krize bistveno poslabšalo ugled, kar povzroči odklonilen odziv med  
      obstoječimi in potencialnimi kupci, še posebej, če so kupci izdelkov ali storitev  
      podjetja v krizi druga podjetja. 

 
 

2.5 Vzroki krize podjetja 

Če se hočemo uspešno spopasti s krizo v podjetju, moramo spoznati predvsem njene 
vzroke. Seveda sta zelo koristni dejavnosti tudi analiza pojavnih znakov in njihova 
klasifikacija. Ker je nastala kriza ponavadi posledica sprememb na več poslovnih 
področjih, se pri opredeljevanju vzrokov za krizo ne smemo omejiti le na en vzrok 
oziroma na eno področje poslovanja. Zato moramo poleg določitve vseh vzrokov 
ugotoviti tudi njihove medsebojne povezave. Ravno tako ne smemo pozabiti, da se 
vzroki kriz spreminjajo tudi s staranjem in rastjo podjetja, ko podjetje svoji rasti ne 
prilagodi organizacijske strukture in samega načina poslovanja. 

Analiza pravilnih vzrokov za nastanek določenega stanja je izjemno pomembna, saj 
se z njo identificirajo tista področja (procesi, pojavi, dogodki), katerih učinke je treba 
omejiti ali odpraviti. Ukvarjanje z napačnimi vzroki pomeni nadaljnjo izgubo časa, 
denarja in naporov, kar krizni položaj le še zaostri. (Dubrovski 2000, 9). 
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Večina sodobnih avtorjev meni, da je največ vzrokov za krizo v neustreznem 
ravnanju, vendar pa gre pomemben del teh vzrokov pripisati tudi dejavnikom okolja. 
Bloomfield (1998, str. 108) pod pojmom okolje razume predvsem finančno okolje in 
nato »drugo« okolje, v okviru katerega so bistveni dejavniki, ki lahko vplivajo na 
nastanek krize v podjetju, politični, pravno – sistemski in gospodarski. Če povzamemo 
to razmišljanje, dobimo »trikotni« splet vzrokov za nastanek krize, ki bi jih lahko 
predstavili kot neustrezno ravnanj, premalo denarja (kapitala) in nestrpno (sovražno) 
zunanje okolje. 

Pri analizi in tolmačenju vzrokov moramo upoštevati naslednje možnosti 
(Dubrovski 2000, 11): 

 
- večvzročnost krize (prepletenost delovanja več vzrokov), 
- istovetnost vzrokov s simptomi, učinki in posledicami, 
- spontano množenje vzrokov, 
- pospeševalnost vzrokov (medsebojna krepitev kot negativni sinergijski 

učinki). 
 

Čeprav so vzroki krize od primera do primera različni, jih lahko v splošnem 
razdelimo na dve osnovni skupini, ki se razlikujeta glede na izvor vzrokov, in sicer na 
notranje in zunanje vzroke. 
 
 

2.5.1 Notranji vzroki krize 

Ugotovimo lahko, da se večina vzrokov za nastanek krize skriva v podjetju samem, 
saj je večina kriz posledica slabega ravnanja ali pa tveganosti poslovanja podjetja. V 
primeru slabega ravnanja se velikokrat zgodi, da vodstvo podjetja podcenjuje novo 
nastale spremembe v okolju. Ravno tako je vodstvo prepričano, da so te spremembe le 
trenutne. Težave pripisujejo vsemu drugemu, le svojim napakam ne. Zaradi naštetega 
pogosto sploh ne reagirajo na znake krize. Taka nezainteresiranost podaljšuje reakcijski 
čas na znake krize, kar pomeni višje stroške reševanja kriz, hkrati pa pomeni tudi vse 
manjše možnosti uspešnega obvladovanja  in reševanja kriz. 

Med glavne notranji vzroki za nastanek kriz v podjetju (Krystek 1987, 331) štejemo: 
 

- Premajhen pomen vizije oziroma neupoštevanje pomena vizije privede do tega, 
da podjetja nimajo jasno začrtanih smeri delovanja tako v sedanjosti kot tudi v 
prihodnosti. Takšen način dela privede do zgrešenih investicij in projektov, ki v 
veliki meri prispevajo, da se podjetje znajde v resni krizi. Učinkovita vizija mora 
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biti ne le razumljiva notranja slika bodočega stanja podjetja, marveč tudi bolj ali 
manj domišljijska slika, ki naj bi bila plod ustvarjalnega dela. 

- Nesposobnost opravljanja potrebnih delovnih nalog s strani vodstva je velikokrat 
vzrok za nastale težave v podjetju. Takšne probleme povzročajo predvsem 
neprimerni sistemi napredovanja in zaposlovanja. 

- Nesposobnost delegiranja določenih nalog; delegiranje je proces, s katerim 
vodstvo prenaša dolžnosti, odgovornosti in avtoriteto na svoje podrejene vodje, 
ti pa jih lahko prenašajo naprej do same izvedbe. S tem procesom ustvarjamo 
razmerja med ljudmi oziroma organizacijsko strukturo. V času krize pride po eni 
strani do centralizacije opravljanja ključnih delovnih nalog, kar je predvsem 
posledica večje centraliziranosti avtoritete in odgovornosti za učinkovito 
reševanje podjetja iz krize. Po drugi strani pa bi moralo priti do večjega 
delegiranja tistih dosedanjih delovnih nalog vodje, ki niso ključne za obstoj 
podjetja, oziroma imajo manjši vpliv nanj v primerjavi z drugimi delovnimi 
nalogami, katerih uspešna izvedba je odločilnega pomena za nadaljnji obstoj 
podjetja. Lahko bi dejali, da bi moralo v času ravnanja v krizi priti do sprememb 
v strukturi delovnih nalog, ki jih vodja delegira. Predvsem bi se moral povečati 
obseg delegiranih nalog na račun nalog, ki se ukvarjajo z reševanjem 
drugorazrednih problemov, ki ne vplivajo na sam obstoj podjetja. Vendar pa se v 
realnosti velikokrat zgodi, da v primeru preobremenjenosti vodstva le-ta 
opravlja nepomembne zadeve, medtem ko nujnih zadev ne rešuje nihče. 

- Neusklajenost poslovnih funkcij je ravno tako posledica slabega ravnanja, ki se 
kaže predvsem v obliki slabega usklajevanja. Pomembno je predvsem, da pri 
odločitvah, ki zadevajo celotno podjetje, ne prevlada le določen del podjetja, 
čigar cilji niso nujno tudi cilji celotnega podjetja. Strateške in pomembnejše 
operativne odločitve morajo biti izključno domena najvišje ravni vodstva ter 
morajo temeljiti na oceni celotnega podjetja. 

- Pomanjkanje strokovnega kadra je kritično zlasti v večjih podjetjih, kjer je 
delegiranje nalog nujnost zaradi samega obsega dela. Vendar pa je pomembno, 
da so delegirane naloge tudi uspešno izvršene, kar zahteva primerno kadrovsko 
zasedene štabne službe, ki so nepogrešljivi del ravnanja v večjih podjetjih. 

- Pretirana rast podjetja tako po obsegu kot tudi po vsebini dejavnosti, ki presega 
zmožnost financiranja podjetja iz lastnih in tujih virov, je eden od pogostejših 
vzrokov za nastalo krizo. 

- Stil vodenja – v primeru avtokratskega vodenja so zaposleni obravnavani zgolj 
kot objekt, kar pomeni nezmožnost pridobivanja sprotnih in korektnih povratnih 
informacij. To veliko pomanjkljivost odpravlja demokratični stil vodenja in 
njegove različice, ki se razlikujejo po tem, v kolikšni meri vključujejo zaposlene 
v procese odločanja. S takšnim načinom vodenja dosežemo večjo motiviranost 
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in lojalnost zaposlenih, hkrati pa zaposleni postanejo aktivni člen podjetja, 
katerih potencial je velik in nenadomestljiv za podjetje. To velja še zlasti v 
današnjem okolju, ko so potrebne nenehne organizacijske spremembe, za 
izvedbo katerih je potrebno aktivno sodelovanje vseh zaposlenih. Seveda to 
velja za normalno poslujoča podjetja, medtem ko je za podjetja v krizi veliko 
bolj primeren avtokratski stil vodenja, ki omogoča hitrejše in preprostejše 
ukrepanje s strani ravnateljstva, kot pa če bi le-to uporabljalo demokratičen stil 
vodenja. 

 
 

2.5.2  Zunanji vzroki krize 

Čeprav so notranji vzroki krize ponavadi pomembnejši in odločujoči pri nastanku 
krize v podjetju, pa ne moremo mimo zunanjih vzrokov. Le-ti pomenijo predvsem 
spremembo v okolju podjetja, ki ima lahko velik vpliv na samo podjetje zlasti, če je to 
podjetje neprilagodljivo glede novonastalih sprememb. Pri ugotavljanju zunanjih 
vzrokov krize moramo izhajati iz analize zunanjega okolja kot tudi iz analize poslovanja 
podjetja, ki nam omogočata sistematičen vpogled v vzročno - posledične zveze med 
spremembami v okolju in samimi težavami v poslovanju podjetja. S takim načinom 
iskanja zunanjih vzrokov krize ugotovimo zakaj je prišlo do težav v podjetju in se 
posredno dokopljemo do odgovora, kako naj odpravimo obstoječe težave, saj smo 
spoznali  povezavo med vzroki in posledicami. 

Med najbolj pogoste zunanje vzroke krize v podjetju štejemo: 
 

- Spremembe na trgu tako na strani ponudnikov kot tudi na strani povpraševalcev. 
- Konkurenčni boj; če je podjetje tisto, ki narekuje ta boj, potem je to njegova 

strateška prednost. V primeru, da samo sledi konkurenčnemu boju, oziroma celo 
zaostaja v njem, je to resno opozorilo podjetju, da »potuje« v napačno smer. 
Poleg tega se moramo zavedati, da se kvaliteta in število konkurentov nenehno 
spreminjata zlasti v hitrorastočih panogah. 

- Spremembe ekonomske politike države, politične spremembe in spremembe 
zakonodaje; nastale spremembe veljajo za vsa poslujoča podjetja znotraj meja te 
države. Prilagajanje takšnim spremembam je nujno, če hoče podjetje zadržati 
obstoječi položaj znotraj panoge, v kateri se nahaja. 

- Med zunanje vzroke kriz lahko štejemo tudi fazo življenjskega cikla panoge, v 
kateri posluje podjetje. 

- Družbene spremembe se najpočasneje odvijajo in nanje nima podjetje praktično 
nikakršnega vpliva. Lahko jih le spremlja in vključuje v svoj način poslovanja. 
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- Tehnološke spremembe; če je podjetje na takšne spremembe pripravljeno, 
oziroma jih celo povzroča, je zanj to velika prednost pred ostalimi konkurenti, 
če pa podjetje sledi konkurentom v tehnološkem boju, je potem to zanj resen 
problem. Pri poslovanju na mednarodnih trgih, kjer je konkurenca veliko 
ostrejša od domače, pride ta dejavnik še mnogo bolj do izraza. Tehnološke 
spremembe so eden izmed glavnih vzrokov za krize v sedanjem času, ko je 
tehnološki razvoj vse hitrejši in pomembnejši za obstoj podjetja. 

 
 

2.6 Ugotovitve vzrokov krize 

Predhodne analize, ki temeljijo na določenih opozorilnih znamenjih in vzrokih 
krize, povedo vodstvu podjetja, koliko je kriza že napredovala. Na podlagi opisanega 
lahko vodstvo ugotovi stopnjo krize, njeno moč, predstavlja pa tudi osnovo za določanje 
vzrokov nastajajoče krize v podjetju. Kljub vsem naštetim dejavnostim in ukrepom 
vodstva pa samo izvedbo diagnoze rasti krize v podjetju zaupamo neodvisnim 
strokovnjakom, ki imajo na voljo diagnostične tehnologije, sodobne pristope in podatke 
o standardih uspešnosti ter o tehnoloških razmerah v svetu, pa tudi o konkretni panogi, 
v katero spada obravnavano podjetje (Vahčič 1994, 84). Izvedba in postavitev diagnoze 
krize podjetja je odvisna od velikosti podjetja, od faze razvoja obravnavanega podjetja 
in faze, do katere je kriza napredovala. Dlje kot je kriza v podjetju prisotna oz. kasnejša 
kot je reakcija vodstva podjetja (samo priznanje nastajajoče krize v podjetju), težje je 
določiti pravilno diagnozo ter pričeti s postopki reševanja krize. Kot sem navedel, je 
sama diagnoza krize podjetja odvisna od mnogih kazalcev in posebnostih vsakega 
podjetja posebej. V teoretičnem delu naloge se bom omejil na dve specifični analizi, ki 
pa sta enaki v vsakem podjetju v krizi, ne glede na njegovo velikost, dejavnost oz. faze 
krize, v kateri se podjetje nahaja. Natančneje bom opisal analizo organizacije in analizo 
dosedanjega poslovanja podjetja, ki se je znašlo v krizi.  
 
 

2.6.1  Analiza organizacije 

Organizacija je opredeljena kot sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki 
zagotavlja obstoj, družbeno - ekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno 
uresničevanje ciljev podjetja (Lipovec 1987, 352-355). Organizacija je tem boljša, čim 
bolj so usklajene posamezne komponente podjetja na posamični, skupinski ravni ali na 
ravni podjetja. Komponente, ki opredeljujejo organizacijo, so: 
 

- tehnična komponenta, 
- komunikacijska komponenta, 
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- motivacijska komponenta in 
- oblastna – avtoritativna komponenta. 
 
Samo medsebojno usklajene komponente omogočajo uspešno uresničevanje ciljev 

podjetja. V praksi pa se organizacijske strukture in procesi zelo razlikujejo od 
postavljenih oz. planiranih. Plani, ki jih vodstvo postavlja, pogosto niso doseženi, 
zadolžitve, ki jih postavljajo, niso opravljene, sama komunikacija med zaposlenimi je 
motena, zaposleni niso dovolj motivirani za doseganje zastavljenih ciljev, v podjetju se 
kopičijo konflikti in podobno. Z analizo organizacije ugotavljamo dejansko stanje 
organizacije, torej potenciale neusklajenosti, ter iščemo njihove vzroke podobno kot pri 
analizi poslovanja (Rozman 1993, 137-146, 186). 

Pri analizi organizacije ugotavljamo predvsem prednosti in slabosti podjetja z 
organizacijskega gledanja. S samo organizacijsko analizo pridobimo osnovo za 
delovanje oziroma osnovo za izboljšanje organizacije. Vir podatkov za analizo 
organizacije so formalni ali neformalni razgovori z vodilnimi in predpostavljenimi 
delavci, ankete ali neposredno opazovanje. Pri tej analizi je izredno pomemben 
sistematičen in strokoven pristop. To pomeni, da mora analitik imeti še pred pričetkom 
analize jasen namen same analize, vnaprej pripravljena vprašanja, ki jih mora postaviti 
pravim ljudem. Predvsem pa je pomembno, da ankete oz. vprašanja postavlja in izvaja 
za to usposobljena oseba. Metode za analizo organizacije so raznovrstne in njihova 
uporaba je odvisna od izvajalca analize. Ker je v kriznem obdobju podjetja pomembna 
predvsem hitra oziroma pravočasna aktivnost oziroma dejanja, je za krizno načrtovanje  
predvsem pomembno, da analiza ni preobsežna. 
 
 

2.6.2 Analiza poslovanja 

Pred izbiro poti za izhod iz krize je potrebno temeljito spoznati sedanje poslovanje 
in probleme podjetja, kar lahko storimo z opazovanjem. Opazovanje dejstev pomeni 
predvsem spoznavanje poslovanja konkretnega podjetja. Tako ugotovljena dejstva 
primerjamo s primerljivimi (izbranimi primerjalnimi osnovami) in ugotavljamo 
odstopanja dejanskega poslovanja od izbranega obrazca - normalnega poslovanja 
podjetja, ugotavljamo znake krize. Opazovanje poslovanja se začenja s programom, 
razmišljanjem, katere in koliko informacij bomo obravnavali za spoznavanje poslovanja 
podjetja. Zanima nas poslovanje celotnega podjetja, zato je potrebno zbrati informacije 
o vseh delih podjetja, vendar na začetku ne zahajamo v vse podrobnosti. 

Postavlja se vprašanje, ali takoj na začetku in ali na vseh področjih zbirati podrobne 
podatke. Delo si olajšamo, če vsaj približno poznamo problematična področja. Drucker 
(1987, 120-121) je mnenja, da se proces planiranja ne začenja z zbiranjem podatkov in 
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dejstev, marveč z ustvarjanjem mnenj in ugotovitvijo pomembnosti zadev. Podobno 
velja za proces reševanja krize, v katerem je čas še kako pomemben. Poslovni problemi 
niso razvidni na prvi pogled. Za odkrivanje problemov so potrebne posebne spretnosti 
in sposobnosti, ki izvirajo iz izkušenj in teoretičnega znanja o poslovnih procesih. V 
krizi, ko gre za borbo za obstanek, je še posebej pomembno, da se s tovrstnim 
sklepanjem ukvarja izkušena oseba. Podjetje si ne sme privoščiti napak in zamenjave 
znakov krize z vzroki krize, saj ima lahko »zdravljenje« prvih namesto drugih usodne 
posledice. Na hitrem, učinkovitem opazovanju mora temeljiti diagnoza poslovanja, to je 
določitev virov težav v podjetju, ki že nakazuje smer terapije. V fazi diagnoze torej 
iščemo vzroke za odklone dejanskega poslovanja podjetja od začrtanega. Najprej si 
zamislimo vse možne vzroke, ki bi lahko povzročili ugotovljeno odstopanje. Zatem 
posamezne vzroke preverjamo in ugotavljamo, ali so delovali v konkretnem primeru ali 
ne. Šele nato  iščemo odgovore na vprašanja, kako rešiti nastale probleme in  po izbiri 
najustreznejše alternative rešitve izvajamo in kontroliramo v praksi. 

Postavitev diagnoze je zaključek faze analize poslovanja in izhodišče za iskanje 
ustrezne strategije ter ukrepov v procesu načrtovanja poti iz krize. Od pravilne 
opredelitve problema je močno odvisen uspeh celotnega procesa reševanja krize. 

Analiza poslovnega položaja torej temelji na predhodni diagnozi poslovnega 
položaja, ki jo je izdelala krizna ekipa pred prevzemom pooblastil za poslovno 
odločanje. Trajanje te faze je opredeljeno z globino krize, v kateri je podjetje, z 
velikostjo podjetja ter s sestavljenostjo poslovne dejavnosti podjetja. 

V analizi poslovanja kaže začeti s fazo opazovanja dejstev. Nujno jih opazujemo na 
osnovi določenih predpostavk, ki temeljijo na predhodnem znanju o pojavih in njihovih 
soodvisnostih ter povezanostih. Na temelju opaženih dejstev in osnov odkrivamo 
določene težave v poslovanju podjetja. Vendar z odkrivanjem problemskih položajev v 
analizi poslovanja še nismo dovolj pripravljeni, da bi začeli postavljati hipoteze, saj 
moramo najprej opredeliti probleme. Vsaka odkrita problemska situacija namreč še ni 
poslovni problem. Le-ta je skrit v odklonih izven tolerančnih oziroma začrtanih mej – 
problemskih položajih. Pomembne problemske položaje v poslovanju podjetja 
poskušamo pojasniti. Zanje iščemo vzroke in povezave z uspešnostjo poslovanja. Vpliv 
ugotovljenih razlik na raven uspešnosti poslovanja moramo razložiti. To naredimo tako, 
da na temelju predhodnega znanja izločamo naključne in nepomembne razlike, 
pomembne razlike pa povezujemo v celoto. Tako lahko prepoznamo med problemskimi 
položaji tiste, ki utegnejo biti pravi problem v poslovanju podjetja, in tiste, ki so le neka 
oblika posledice, nikakor pa ne vzrok za nastanek problema v poslovanju. 

Fazi opredeljevanja poslovnih problemov sledi faza postavljanja hipotez. Vsaka 
izoblikovana hipoteza mora ponuditi možno splošno razrešitev določenega poslovnega 
problema, vendar pa ni nujno, da je ta možna rešitev tudi stvarna. Ravno tako še ne 
vemo, katera od možnih rešitev je boljša in katera slabša. Zato tej fazi nujno sledi faza 
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preizkušanja hipotez. Preizkus dokončno pove, koliko možna rešitev poslovnega 
problema ustreza z vidika uspešnosti poslovanja podjetja. Pri odkrivanju krize v 
podjetju ima velik pomen analiza poslovanja v ožjem smislu. Z njo si hočemo predvsem 
v čim krajšem času ustvariti celostno podobo poslovanja podjetja in odkriti akutne točke 
ali odklone od zastavljenega poslovanja. Zato analiza nikakor ne sme biti le zbir 
množice nepovezanih podatkov. 

Ker je s krizo povezano predvsem hitro odločanje, kjer naj bi načrtovalci poti iz nje 
ne izgubljali časa s prebiranjem zapletenih poročil analize, sta s krizo povezana 
predvsem hitrost in enostavnost. 

Analiza poslovanja obsega razne delne analize. Predmet opazovanja je poslovanje 
konkretnega podjetja. Cilj, ki ga želimo doseči, je ugotovitev problemskih situacij in 
ocena njihovega vpliva na uspešnost poslovanja. Seveda pa je potrebno določiti tudi 
kriterij, ki ga uporabljamo pri ocenjevanju; to mora biti neka mera uspešnosti. Namen 
analize poslovanja je ugotoviti probleme v poslovanju ali organizaciji, poiskati vzroke 
problemov, ugotoviti prednosti podjetja in s tem omogočiti pripravo odločitev ter 
vplivati na uspešnost podjetja. 

Na podlagi podrobne analize poslovanja bomo prepoznali znake krize, ne bomo pa 
še ugotovili vseh vzročno - posledičnih problemov krize. Analiza poslovanja je 
izhodišče za postavljanje diagnoze krize poslovanja podjetja in za oblikovanje ustreznih 
prognoz za izhod iz krize. 
 
 

2.7 Nekaj načinov razreševanja kriz v podjetjih 

V nadaljevanju bom opisal le nekaj najbolj poznanih aktivnosti tako vodstva, 
lastnikov kakor tudi sodnih organov, ki morajo v določenih primerih reagirati proti 
podjetju, ki ne zagotavlja zakonskih določil. Omejil se bom na stečaj podjetja, njegovo 
likvidacijo in prisilno poravnavo. Vse tri aktivnosti bom opisal predvsem s pravnega 
vidika. 

 
 
2.7.1 Stečajni postopek 

Opravi se nad dolžnikom, ki je dalj časa plačilno nesposoben (insolventen) ali 
prezadolžen ter v drugih primerih, določenih z zakonom. Stečajni postopek se ne opravi, 
če ima dolžnik samo enega upnika. Ravno tako se stečajni postopek ne opravi nad 
invalidskim podjetjem, če Vlada Republike Slovenije ne izda predhodnega soglasja. 
Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali osebno odgovoren 
družbenik.  
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Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna masa. V stečajno maso gre 
vse dolžnikovo premoženje. V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre v 
stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika. Če osebno odgovorni 
družbenik verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz premoženja družbe, 
njegovo osebno premoženje ne gre v stečajno maso. 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic o 
začetku stečajnega postopka nabit na sodno desko. S tem dnem nastopijo omejitve 
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in pooblastila poslovodnih organov, 
organov upravljanja in zastopnikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega 
družbenika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna razmerja pri dolžniku 
zaposlenih delavcev ter nastopijo civilnopravne posledice stečajnega postopka. V 
stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso, unovčijo s prodajo 
premoženja in izterjavo terjatev. Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz 
razdelitvene mase sorazmerno. Pred izplačilom upnikom se izloči iz razdelitvene mase 
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega postopka. Delničarji in lastniki 
se poplačajo šele po morebitnem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se 
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma deležev. Stečajni 
postopek naj bi bil hiter. V njem ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti 
predlagati obnove postopka in ne vložiti revizije. Ravno tako ne more, kdor je zamudil 
rok ali izostal z naroka, dati predlogov, izjav ali ugovorov. Zoper sklep je v roku osmih 
dni dopustna pritožba. Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na oglasno 
desko. O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat.  
 

Organi stečajnega postopka 
 

Stečajni postopek vodi senat treh sodnikov – stečajni senat. S sklepom o začetku 
stečajnega postopka se postavi stečajni upravitelj. Njegovo delo nadzoruje in mu daje 
navodila predsednik stečajnega senata, ki je tudi pristojen za vsa vprašanja v zvezi z 
izvedbo stečajnega postopka. 

Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku, sme stečajni senat 
ustanoviti upniški odbor. Mora pa ga ustanoviti, če to zahtevajo upniki, katerih terjatve 
presegajo 50% skupnega zneska terjatev vseh upnikov, razen, če je stečajna masa 
neznatna ali bi ustanovitev upniškega odbora povzročilo znatno povečanje stroškov 
stečajnega postopka (Kebrič 1995, 55). 

Število članov upniškega odbora mora biti liho in ga določi stečajni senat glede na 
velikost stečajne mase in število stečajnih upnikov. V upniški odbor lahko pridejo le 
upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma priznane. Eden od članov upniškega 
odbora je predstavnik sveta delavcev oz. delavski zaupnik. 
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Dokončanje nujnih poslov v stečajnem postopku 
 
Glede na to, da je cilj stečajnega postopka unovčenje celotnega dolžnikovega 

premoženja zaradi poplačila upniških terjatev in glede na to, da je z dnem začetka 
stečajnega postopka prenehalo delovno razmerje vsem dolžnikovim delavcem, ni 
mogoče po začetku stečajnega postopka nadaljevati proizvodnje pri dolžniku. V 
nekaterih primerih pa vendarle ne bi bilo umestno, če bi se začeti posli prekinili, saj bi 
druga pogodbena stranka lahko zahtevala odškodnino. ZPPSL določa, da se dokončajo 
le tisti posli, zaradi katerih se bo stečajna masa povečala, oziroma se bo preprečilo 
zmanjšanje in se ne bo zavleklo unovčevanje stečajne mase.  

 
Izločitvena in ločitvena pravica 

 
V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje. Pogosto pa se zgodi, da stečajni 

dolžnik ni lastnik vseh stvari, ki jih ima v posesti. V takem primeru ima lastnik 
premičnin ali nepremičnin pravico zahtevati izločitev teh stvari iz stečajne mase. To se 
lahko zgodi v primeru leasinga. Predmet leasinga ni v lasti dolžnika in dajalec leasinga 
lahko zahteva izločitev teh stvari iz stečajne mase. Izločitveni upnik uveljavi svojo 
izločitveno pravico s prijavo stečajnemu senatu. 

Pri ločitvenih pravicah gre za pravico upnika do posebnega poplačila iz 
dolžnikovega premoženja (posebna stečajna masa). Po prodaji tega premoženja se iz 
kupnine prednostno poplača terjatev ločitvenega upnika, presežek pa gre v razdelitveno 
maso. Najpogostejši temelj ločitvene pravice je zastavna pravica. 

 
Zaključek stečajnega postopka 

 
Stečajni upravitelj poda poročilo, da so končana vsa opravila iz stečajnega 

postopka. Sklep o zaključku stečajnega postopka sprejme stečajni senat in ga tudi objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po zaključku stečajnega postopka stečajni senat 
razreši stečajnega upravitelja. 
 

Skrajšani stečajni postopek 
 
Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot 10.000.000,00 tolarjev, se 
opravi skrajšani stečajni postopek. Stečajni senat sprejme le sklep o začetku in 
zaključku stečajnega postopka, sicer pa izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik. 
Postopek teče hitreje. Na naroku za preizkus terjatev se ponavadi odloči tudi že o 
razdelitvi stečajne mase. 
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2.7.2 Likvidacija 

V primeru, da so sredstva podjetja vredna več kot podjetje kot poslujoča celota, kar 
pomeni, da je likvidacijska vrednost večja od ekonomske vrednosti, je likvidacija 
podjetja bolj zaželena kakor stečaj (Znidaršič Kranjc 1993, 21). 

Praviloma se likvidacija podjetja izvede s prodajo sredstev podjetja, kar pomeni 
prenehanje njegove dejavnosti. Likvidacijo predlaga oseba ali organ, ki je sprejel 
odločitev o prenehanju pravne osebe. Lahko pa sodišče prične likvidacijski postopek po 
uradni dolžnosti, če je s pravnomočno odločbo ugotovljena ničnost vpisa v sodni 
register. Postopek likvidacije je v tem primeru potreben, da se vpis v sodni register 
izbriše. Sodišče izvede likvidacijski postopek po uradni dolžnosti, tudi če uprava ne 
deluje več kot 12 mesecev, pa tudi v primeru, če se zmanjša osnovni kapital delniške 
družbe pod zakonski minimum. 

V redni likvidaciji podjetje preneha obstajati potem, ko je poravnalo vse obveznosti 
do upnikov. Likvidacijo bo sodišče izvedlo tudi tedaj, ko bo družba z omejeno 
odgovornostjo prenehala zaradi tožbe družbenika. Vsak družbenik, katerega poslovni 
delež znaša najmanj desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo zahteva, da sodišče 
odloči o prenehanju družbe.  

Upniki morajo svoje terjatve, tako kot v stečajnem postopku, prijaviti v 
likvidacijski postopek. Terjatve, ki jih upniki niso prijavili v likvidacijskem postopku, 
poravna po končanem likvidacijskem postopku tisti, v dobro katerega je vplačan 
ostanek premoženja likvidacijske mase po glavni razdelitvi in sicer do višine vrednosti 
prevzetega premoženja. Tožbo za poplačilo teh terjatev lahko vložijo upniki v roku 
enega leta od objave o zaključku likvidacijskega postopka v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 

Organa sodnega likvidacijskega postopka 
 

Organa sodnega likvidacijskega postopka sta: 
 

- senat treh sodnikov – likvidacijski senat in 
- likvidacijski upravitelja – če likvidacijski upravitelj tekom postopka do vključno 

zaključne bilance ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek stečaja, mora takoj 
predlagati začetek stečajnega postopka. 

 
 
2.7.3  Prisilna poravnava 

Prisilna poravnava se lahko sklene med dolžnikom, pri katerem je podana zakonska 
podlaga za začetek stečajnega postopka (insolventnost, prezadolženost in kapitalska 
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neustreznost) in njegovimi upniki pred začetkom stečajnega postopka ali med stečajnim 
postopkom, vendar mora biti predlog vložen do naroka za obravnavo osnutka za glavno 
razdelitev stečajne mase (Kebrič 1995, 27). 

Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za začetek postopka 
prisilne poravnave na pristojnem sodišču (na dolžnikovem sedežu). Predlog lahko vloži 
le prezadolženi dolžnik sam, saj sam najbolj pozna svojo finančno stanje in tudi oceni, v 
kolikšnem času in kakšnem obsegu bo sposoben poplačati terjatve upnikom. Obvezni 
sestavni deli predloga za uvedbo postopka prisilne poravnave so (ZPPSL čl 24/I): 

 
- navedba sodišča, 
- firma in sedež dolžnika, 
- dejstva, iz katerih izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka (da je dolžnik 

insolventen oz. prezadolžen), 
- predlog, da sodišče začne postopek prisilne poravnave, 
- navedba predstavnika sveta delavcev oz. delavskega zaupnika (zaradi članstva v 

upniškem odboru), 
- podpis predlagatelja. 

 
K predlogu za začetek postopka prisilne poravnave  mora priložiti (ZPPSL čl 24/II): 
 
- poročilo o dolžnikovem ekonomsko – finančnem stanju, 
- zadnjo bilanco stanja, 
- izkaz uspeha, 
- izkaz gotovinskih tokov, 
- dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so podani pogoji za pričetek 

postopka, 
- seznam upnikov z navedbo firme in sedežem ter pravnih temeljev in višine 

njihovih dospelih in nedospelih terjatev, 
- seznam dolžnikov z navedbo firme in sedežev ter pravnih temeljev in višine 

njihovih dospelih in nedospelih dolgov, 
- seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov z navedbo firm in sedežev ter pravnih 

temeljev za ločitev in izločitev pravice, 
- dolžnik lahko priloži tudi izjave vsaj štirih največjih upnikov, da pristajajo na 

sodelovanje v upniškem odboru. 
 
Predlogu lahko priloži tudi izjavo o danem poroštvu z navedbo firme in sedeža oseb 

ali organov, ki so dali poroštvo. Poroštvena izjava je dana pod pogojem, če bo prisilna 
poravnava potrjena. Poroki solidarno odgovarjajo vsem dolžnikovim upnikom. Če 
dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne poravnave, ima upnik pravico 
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izterjati zmanjšane terjatve tudi naravnost od poroka. Če še ni potekel rok za izpolnitev 
obveznosti iz prejšnje prisilne poravnave, dolžnik ne more vložiti predloga za začetek 
nove prisilne poravnave.  

V času od vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave do določbe o 
začetku postopka dolžnik ne sme odtujevati ali obremenjevati svojega premoženja, 
lahko pa opravlja tekoče posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ravno tako v tem 
času ne sme dajati poroštev ali avala. Od vložitve predloga za začetek postopka prisilne 
poravnave pa do konca prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno začeti stečajnega 
postopka. 
 

Organi v postopku prisilne poravnave 
 

Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov – poravnalni senat. Le-ta 
določi upravitelja prisilne poravnave. Če vsota prijavljenih terjatev ne presega 
10.000.000,00 SIT, vodi postopek prisilne poravnave sodnik posameznik. 

Zaradi zavarovanja koristi upnikov v postopku prisilne poravnave poravnalni senat 
imenuje upniški odbor. Ta ima liho število članov in sicer najmanj pet. Za člane 
upniškega odbora določi upnike, ki imajo najvišje terjatve. Te upnike določi na podlagi 
seznama upnikov in njihovih terjatev, ki so obvezna priloga k predlogu za začetek 
postopka prisilne poravnave. Upniki se morajo strinjati s sodelovanjem v upniškem 
odboru. Eden od članov upniškega odbora je predstavnik sveta delavcev oz. delavski 
zaupnik.  

 
Upniški odbor ima pravico: 

 
- sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije, 
- pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika, 
- predlagati imenovanje oz. odstavitev upravitelja, 
- dajati predloge in opravljati dejanja, ki so pomembna za zaščito upnikov v 

postopku prisilne poravnave. 
 

Načrt finančne reorganizacije 
 

Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne poravnave priloži načrt 
finančne reorganizacije. Tega pa mora predložiti v roku dveh mesecev od vložitve 
predloga. V primeru, da dolžnik predloga ne vloži v tem roku, poravnalni senat ustavi 
postopek. 
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Načrt finančne reorganizacije vsebuje finančno analizo poslovanja dolžnika in 
razvrstitev vseh upniških terjatev v razrede. To opravi glede na pravni in poslovni 
temelj in druge znake istovetnosti (Kebrič 1995, 42) 

Glede na dejstvo, da vsi upniki za nadaljnje poslovanje dolžnika niso enako 
pomembni, lahko dolžnik v načrtu finančne reorganizacije predvidi različno poplačilo 
za posamezne razrede upnikov, ali pa ponudi enake pogoje poplačila, navede pa tudi 
terjatve, za katere se položaj po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni. Nekaterim bo 
dolžnik pripravljen v celoti poplačati terjatve, drugim v zmanjšanem znesku, nekaterim 
pa s podaljšanjem roka za izplačilo. 

Dolžnik mora upnikom predložiti tudi po finančnem revizorju ažurirano bilanco 
stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov. Iz finančne projekcije pa bodo razvidni 
finančni učinki predlagane prisilne poravnave. Dolžnik mora izkazati tudi verjetnost, da 
bo izpolnil obveznosti iz prisilne poravnave. To je razvidno predvsem iz finančne 
projekcije za obdobje, na katero se nanaša prisilna poravnava in iz obrazložitve metod 
finančne reorganizacije, ki bodo zagotovile odpravo prezadolžitve dolžnika. 

Dolžnik lahko ponudi izplačilo terjatev le v denarju, razen, če posamezni upnik 
pisno pristane na drugačno izplačilo (npr. konverzijo terjatev v deleže oz. delnice). 
Ločitveni upniki niso v slabšem položaju, razen, če izrecno pristanejo na zmanjšanje oz. 
odlog plačila, sicer pa imajo pravico do popolnega plačila.  
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3. PRISILNA PORAVNAVA V PODJETJU Vega d.d. Ljubljana  

 
V aplikativnem delu naloge bom prikazal potek postopka prisilne poravnave v 

podjetju Vega d.d. Ljubljana. Podjetje se je v svojem dolgoletnem poslovanju večkrat 
srečevalo s težavami, ki so bile v glavnem finančne narave in so izhajale iz 
prezadolženosti podjetja iz preteklih let. Podjetje je ves čas imelo zanimive proizvode in 
tudi zagotovljen trg. Prezadolženost podjetja pa predstavlja velike ovire pri rednem 
poslovanju ter ovira normalen razvoj podjetja. Ravno prezadolženost, in s tem povezane 
likvidnostne težave, omejuje podjetje pri razvoju novih proizvodov. Pospešen razvoj 
novih proizvodov, ki so sodobnejši in spremljajo razvoj na trgu zahteva visoka likvidna 
finančna sredstva, do katerih pa podjetje zelo težko pride. Razlog tiči predvsem v 
prezadolženosti podjetja in s tem povezano slabšo boniteto, ki jo podjetju določijo 
banke. Ravno tako pa je težko najti strateškega partnerja, ki bi z dokapitalizacijo 
proizvodnega podjetja prispeval sveža finančna sredstva za razvoj novih – sodobnejših 
proizvodov. V dejavnosti, ki jo podjetje opravlja, ni visokih dodanih vrednosti, ki bi 
privabile morebitne vlagatelje.  

Na primeru obravnavanega podjetja bom opisal postopek prisilne poravnave kot 
ukrep za zdravljenje krize v podjetju na eni strani ter za pospešen razvoj na drugi strani. 
Istočasno bom predstavil prednosti in nevarnosti zdravljenja krize v podjetju s pomočjo 
prisilne poravnave. Prisilno poravnavo bom prikazal kot nujen, a hkrati tudi nezadosten 
pogoj za preživetje podjetja.  
 
 

3.1 Predstavitev podjetja Vega d.d. Ljubljana 

Podjetje Vega je bilo ustanovljeno v l. 1949 kot tovarna optičnih in steklopihaških 
naprav. V letu 1974 se je podjetje integriralo v takratno Iskro Elektromehaniko iz 
Kranja. Zaradi organizacijskih sprememb v Elektromehaniki je bila Vega od leta 1982 
dalje TOZD v okviru DO Iskra Kibernetika. Z razpadom DO Iskra Kibernetika v letu 
1990 je Vega leta 1991 začela poslovati kot samostojno podjetje v okviru sistema Iskre 
z uporabo njene blagovne znamke.  

V navedenem obdobju je podjetje postalo eden od najpomembnejših svetovnih 
proizvajalcev optičnih projektorjev, ki pri grafoskopih dosega več kot 10% delež 
svetovnega trga in pri episkopih 12% delež svetovnega trga. 

V začetku 90–ih je podjetje postopno zašlo v poslovne težave zaradi prevelike 
zadolženosti. Z namenom finančne sanacije podjetja je bil pripravljen predlog prisilne 
poravnave. Ta je bila uvedena s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. Št. St. 
59/95 in dne 03.07.1996 tudi potrjena v skladu s tedaj pripravljenim načrtom finančne 
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reorganizacije (navedena prisilna poravnava ni predmet diplomske naloge). S prisilno 
poravnavo je bila izvršena tudi dokapitalizacija družbe z izdajo novih delnic ob vplačilu 
s stvarnimi vložki. 

Projekt prisilne poravnave je temeljil na predpostavki, da bodo prevzete finančne 
obveznosti poravnane z odprodajo dela premoženja podjetja. Ker pa neurejeno 
zemljiško knjižno stanje v tem času tega ni omogočilo, so roki za izpolnitev obveznosti 
iz omenjene prisilne poravnave že potekli, obveznosti, prejete na tej osnovi, pa so bile 
samo delno poravnane.  

Zaradi plačilne nesposobnosti je glavnino prodajnega programa prevzela hčerinska 
družba – Vega International d.o.o., v katero je bil prezaposlen tudi večji del zaposlenih. 
V družbi je bilo konec januarja 2000 zaposlenih še 53 delavcev. 

 
Osnovni podatki o družbi so zbrani v spodaj navedeni preglednici: 

 
Tabela 3.1 Osnovni podatki o družbi Vega d.d. 

Naziv družbe: VEGA, proizvodnja optičnih naprav d.d.  
Sedež družbe: Stegne 13a, Ljubljana 
Matična številka: 5045009 
Davčna številka: 60891483 
Dejavnost: Proizv. optičnih instr. in fotografske opreme 
Šifra dejavnosti: 33.400 
Datum ustanovitve: 02.07.1990 vložna št. 10754500 
Lastniška oblika: Delniška družba 
Velikost družbe: Velika 

 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000,str. 4. 

 
Registrirana dejavnost podjetja je: 
 
- razvoj in proizvodnja optičnih aparatov za prenos informacij, 
- proizvodnja steklopihaških izdelkov, opreme za zbiranje podatkov in 

defektoskopov, 
- izdelava projektne in tehnične dokumentacije za opremljanje objektov, 
- inženiring storitve, 
- storitve obdelav, dodelav, kontrole kakovosti in druge proizvodne storitve, 
- servisiranje proizvodov v okviru dejavnosti, 
- trgovina na debelo z neživilskimi proizvodi. 

 
V nadaljevanju bom predstavil lastniško strukturo podjetja z dne 31.12.1999, ki je 

bila oblikovana s sklepom skupščine z dne 2.7.1996 ob prvi prisilni poravnavi. Uprava 
v skladu s pooblastilom ob predhodnem soglasju nadzornega sveta v 5-ih letih po vpisu 
uskladitve z ZGD lahko poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za denarne ali 
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stvarne vložke do 271.479.300,00 SIT. Pooblastilo je bilo v letih 1998 in 1999 v celoti 
izkoriščeno. 

 
Tabela 3.2 Lastniška struktura družbe 31.12.1999 

Z.št Naziv Znesek v SIT Št. delnic Delež v % 
1. SIB d.d. 788.130.440 788.130 66,995 
2. Alfa Trade GmbH 53.019.085 53.019 4,507 
3. Progres 38.464.000 38.464 3,270 
4. Svema d.o.o. 35.380.802 35.381 3,008 
5. Iskra Invest 25.000.000 25.000 2,125 
6. IGF d.o.o. 24.755.605 24.765 2,104 
7. Metrel d.d. 18.038.090 18.038 1,533 
8. Ostali (manj kot 1% deleža) 65.176.821 65.169  5,540 
9. Zaposleni skupaj 128.445.321 128.444 10,918 

 Skupaj: 1.176.410.164 1.176.410 100,000 
 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000, str. 5. 
 
Uprava družbe je enočlanska. Družbo vodi g. Robert Černe, univerzitetni dipl. 

ekonomist. 
 
 

3.2 Vzroki za uvedbo postopka prisilne poravnave 

 Pri pregledu vzrokov za uvedbo postopka prisilne poravnave se bomo omejili na 
analizo poslovanja podjetja in na analizo uspešnosti poslovanja. Pomagali si bomo s 
krajšim prikazom bilančnih podatkov podjetja po stanju na dan 31.12.1999. 
 
 

3.2.1 Analiza poslovanja 

Osnova za analizo finančnega in premoženjskega položaja družbe Vega d.d. so 
revidirane bilance uspeha in stanja za poslovni leti 1998 in 1999. Bilančni podatki v 
skrajšani obliki so navedeni v tabelah 3.3,3.4 in 3.5 v nadaljevanju. Celotna bilanca 
stanja na dan postopka PP in izkaz uspeha za enako obdobje sta prikazana v prilogi 1 in 
prilogi 2 k nalogi. 
 

Tabela 3.3 Aktiva družbe na dan 31.12.1998 in 31.12.1999 
Vrednost v  000 SIT Struktura v % Elementi 

Aktiva bilance stanja Leto 1998 Leto 1999 Leto 1998 Leto 1999 
A Stalna sredstva 1.149.181 1.109.128 53,80 81,10 
B Gibljiva sredstva 986.974 258.462 46,20 18,90 
 Sredstva skupaj 2.136.155 1.367.590 100,00 100,00 
 Zunajbilančna aktiva 2.136.155 1.367.590 100,00 100,00 
 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000, str. 7. 
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Iz bilančnih podatkov izhaja, da so konec leta 1998 stalna sredstva predstavljala 
preko 53% premoženja, obratna sredstva pa nekaj več kot 46%. V okviru stalnih 
sredstev je večji del premoženja predstavljala zgradba in zemljišče na lokaciji Stegna 
13a, medtem ko oprema predstavlja nekaj več kot 18% vrednosti opredmetenih 
sredstev. 

Potrebno je tudi navesti dolgoročno finančno naložbo v povezano podjetje Vega 
International d.o.o., ki je v letu 1998 prikazana v vrednosti 2,1 mio SIT, po 
dokapitalizaciji v letu 1999 pa vložek predstavlja 160 mio SIT in je v celoti v lasti 
ustanovitelja - družbe Vega d.d.. 

V okviru gibljivih sredstev so največji del predstavljale zaloge, v katerih so konec 
leta 1998 izrazito izstopale zaloge materiala, sledile pa so jim terjatve do kupcev. 
Položaj se je, ob odkupih oz. prodajah premoženja v letu 1999, pomembno spremenil. 

Razmerja med stalnimi in gibljivimi sredstvi so se v letu 1999 spremenila v korist 
stalnih sredstev, ki predstavljajo konec leta že več kot 81% aktive. Vzroki se nahajajo v 
postopnem prenosu tekočega poslovanja na hčerinsko firmo, ki je odkupila del obratnih 
sredstev, zato se gibljiva sredstva znižujejo na zalogah, medtem ko terjatve usihajo. 
Bilančna vsota oz. premoženje se je še dodatno znižalo. 

 
Tabela 3.4 Viri sredstev na dan 31.12.1998 in 31.12.1999 

Elementi Vrednosti v 000 SIT Struktura v % 
Obveznosti do virov sredstev 1998 1999 1998 1999 

A Kapital -546.027 -775.051 -25,56 -56.67 
B Dolgor. rezervacije 22.063 225.965 1,03 16,52 
C Dolgoročne obveznosti 1.408.308 1.308.604 65,93 95,69 
Č Kratkoročne obveznosti 1.250.666 608.072 58,55 44,46 
D Pasivne časovne razlike 1.145 0 0,05 0,00 
E Viri sredstev skupaj 2.136.155 1.367.590 100,00 100,00 

 
Vir: Načrt finančne organizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000, str. 8. 
 
Poslovanje z izgubo je v preteklih letih praktično izničilo ves osnovni kapital, tako 

da je že konec leta 1998 negativen kapital predstavljal nekaj več kot 25% virov 
sredstev, za leto 1999 pa preko 56%. Poslovni partnerji so nadaljevanje poslovanja 
pogojevali s plačili starih obveznosti oziroma proti ustreznemu zavarovanju svojih 
terjatev bodisi z zastavo opreme ali odstopom kvalitetnih terjatev do kupcev. Iz tega 
razloga so v postopku prisilne poravnave bili obravnavani kot izločitveni upniki. 
Nakopičene skupne obveznosti v vrednosti 2,14 mia SIT presegajo vrednost premoženja 
družbe. Med temi obveznostmi so v sklopu dolgoročnih rezervacij zajete tudi korekcije 
neizpolnjenih obveznosti iz prisilne poravnave, ki so bile knjigovodsko zavedene v 60% 
vrednosti. Z rezervacijami se obveznosti povečujejo na 100% v glavnici s pripadajočimi 
zamudnimi obrestmi. Iz tega razloga je družba konec leta 1999 izkazovala večje 
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obveznosti kot v predhodnih izkazih. Podjetje je bilo izrazit neto dolžnik, saj 
akumulirana izguba, vključno z izgubo v letu 1999, znaša 1,95 mia SIT in je v celoti 
financirana s tujimi viri. 
 
 

3.2.2 Analiza uspešnosti poslovanja 

Tudi ta analiza temelji na prej omenjenih podatkih revidiranih bilanc uspeha za leti 
1998 in 1999. Prikazali bomo tudi primerjalne indekse obeh proučevanih obdobij. 

 
Tabela 3.5 Izkaz uspeha za obdobje 1.1. do 31.12.1998/99 

Izkaz uspeha za obdobje 1.1, do 31.12.1998/99 
 Vrednosti v 000 SIT Indeks 
 

Elementi 
Leto 1998 Leto 1999 1999/1998 

A Čisti prih. iz prodaje 3.511.933 2.080.897 59,25 
E Kosmati donos iz posl. 3.566.848 1.893.297 53,08 
F Stroški blaga, mater., stor. 2.640.938 1.634.481 61,89 
G Stroški dela 595.256 204.454 34.35 
H Amortizacija 113.619 99.155 87,27 
I Odpisi obratnih sredstev 41.783 38.260 91,57 
J Rezervacije 0 0 0,00 
K Drugi odhodki poslovanja 26.619 24.945 93,71 

L,M Dobiček/izguba iz poslova. 148.633 -107.998 -72,66 
N Prihodki iz financiranja 84.264 38.586 45,79 
O Odpisi dolg. in kratk.nal. 1.327 3.609 271,97 
P Stroški obresti in odh. fin. 169.242 157.682 93,17 

R.S Dobiček/izguba iz redn. po 62.328 -230.703 -370,14 
Š Izredni prihodki 25.356 405.831 1.600,53 
T Izredni odhodki 198.124 586.939 296,25 

U,V Celotni dobiček/izguba -110.440 -411.811 372,88 
Z Davki iz dobička 0 0 0,00 
X Čisti dob./izg. posl. leta -110.440 -411.811 372,88 

 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, Ljubljana – maj 2000, str. 6. 
 
V obeh poslovnih letih je družba zaključila z izgubo. V letu 1998 je družba, ob 3,5 

mia SIT čistih prihodkov iz prodaje, ugotovila 110 mio SIT izgube, kar predstavlja 
3,1% čistih prihodkov. Družba v poslovnem delu bilance ni izkazala izgube,. 
Ugotovljeno izgubo pri financiranje pa gre pripisati stroškom financiranja poslovanja 
zaradi prezadolženosti oziroma kapitalske neustreznosti kot posledico prevzetih 
obveznosti po prvi prisilni poravnavi. 

Ker so pogoji poslovanja ob moteni likvidnosti in poslovanju z izgubo ogrožali tako 
prodajni program kot tudi delovna mesta, je družba morala sprejeti vrsto ukrepov za 
sanacijo stanja. V projektu reorganizacije je bil predviden prenos proizvodno prodajnih 
programov na hčerinsko podjetje (Vega International d.o.o.), vloga materinske družbe 
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pa je postala le upravljanje z nepremičnim premoženjem in gospodarjenje z naložbami v 
hčerinsko podjetje. 

Ob postopni realizaciji teh ukrepov se je ekonomski položaj družbe v letu 1999 še 
poslabšal (skoraj vsi indeksi primerjave med letoma 1999 in 1998 so negativni), saj je 
obseg realizacije usihal in predstavlja samo še 59% obsega iz prejšnjega leta, stroški pa 
niso sledili temu znižanju. Iz tega razloga in ob čiščenju vseh bilančnih postavk je bila v 
letu 1999 ugotovljena izguba tako v poslovnem delu kot tudi v finančnem delu in je 
skupno znašala 411 mio SIT, kar predstavlja v letu 1999 celih 19,8% čistih prihodkov. 
 
 

3.3 Možne dejavnosti vodstva podjetja glede na ugotovljeno stanje 

Iz prikazanih podatkov poslovanja za proučevani leti je razvidno, da je bilo podjetje 
v situaciji, ki je zahtevala takojšnje reagiranje. Previsoka zadolženost podjetja, padanje 
realizacije in negativen rezultat, ki je globoko zajedal v kapital podjetja, so od vodstva 
in lastnikov podjetja zahtevali ukrepe. Ekonomsko finančno stanje podjetja je bilo 
kritično. Brez dogovora z upniki za zmanjšanje in finančno prestrukturiranje dolga 
podjetje s tekočim poslovanjem ni bilo sposobno v celoti servisirati glavnice in obresti 
po takratni zadolžitvi. Tudi vsi tipični finančni kazalniki, izračunani iz podatkov 
izkazov uspeha in izkazov stanja za proučevani leti, kažejo vrednosti, ki so bistveno 
slabše od optimalnih in same po sebi nazorno prikazujejo kritičnost finančnega stanja 
podjetja. 

Pri odločitvah o možnih scenarijih, glede na zatečeno poslovno finančno stanje v 
podjetju, so se kot možnosti pojavljale tako stečaj podjetja, likvidacija in prisilna 
poravnava. Dejstvo pa je bilo, da je podjetje s svojim proizvodno prodajnim programom 
med večjimi svetovnimi  proizvajalci optičnih projektorjev, ki je pri grafoskopih 
dosegal več kot 10% deleža svetovnega trga. S svojimi proizvodi je Vega d.d. bila 
prisotna na vseh kontinentih. Dolgoletna proizvodnja in prodaja proizvodov (več kot 50 
let) so podjetje zaznamovali na svetovnem tržišču in oblikovali blagovno znamko. 
Podjetje je tudi dosegalo končno prodajno ceno, ki je bila konkurenčna glede na ostale 
svetovne dobavitelje. Tudi dolgoročne prodajne pogodbe z velikimi svetovnimi 
kataloškimi prodajalci so bile prednost podjetja. Po ocenah vodstva, upnikov in 
lastnikov je bilo prenehanje podjetja, predvsem zaradi tržno zanimivega proizvoda, 
slaba možnost. Po drugi strani pa so upniki ocenjevali tudi dejstvo, da je vrednost 
premoženja podjetja precej nižja kot njihove terjatve, zato je bil stečaj tudi s tega 
gledanja slabša možnost. Upniki so s konverzijo dela svojih terjatev v lastniške deleže 
omogočili podjetju nadaljnje poslovanje. S takim dejanjem so ocenili večjo možnost 
poplačila svojih terjatev predvsem zaradi pozitivnih ocen nadaljnjega razvoja podjetja. 
Pravilnost postopka je pozitivno ocenila tudi Republika Slovenija, ki je pri sanaciji 
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podjetja sodelovala z izdajo državnih poroštev za terjatve največjih upnikov (predvsem 
bank). S tem so se za podjetje znižali stroški financiranja, saj so državna poroštva 
pogojena z višino obrestne mere. V teh primerih je šlo za subsidiarno poroštvo. Posojila 
so bila v prvi vrsti zavarovana z vpisanimi zastavnimi pravicami na nepremičninsko 
premoženje podjetja. Nenazadnje pa bi odločitev vodstva o uvedbi stečajnega postopka 
pomenila tudi takojšnje prenehanje zaposlitve za vse zaposlene. Ob uvedbi postopka 
prisilne poravnave je bilo v podjetju zaposlenih še 53 ljudi (ostali so že bili v hčerinski 
družbi, kjer se je opravljala proizvodnja).    

Glede na navedeno je bila odločitev vodstva podjetja o prisilni poravnavi v tistem 
času pravilna in edina možna. S takšno odločitvijo, ki so jo podprli vsi udeleženi, je 
družba ohranila proizvodnjo, zmanjšala prezadolženost in s tem finančne obveznosti ter 
ohranila večino delovnih mest. Poudariti je potrebno, da možnost likvidacije družbe ni 
bila mogoča, saj premoženje družbe ni bilo zadostno niti za poplačilo obveznosti, kaj 
šele za izplačilo lastnikom podjetja. Kasnejši rezultati poslovanja in redno servisiranje 
obveznosti iz naslova sprejete prisilne poravnave v letih po postopku ravno tako 
potrjujejo pravilnost odločitve vodstva družbe. 
 
 

3.4 Ključne smernice predlaganega postopka prisilne poravnave 

Cilj prisilne poravnave je bil ohranitev družbe Vega d.d. Ljubljana z vsaj 
minimalnim, z zakonom določenim kapitalom. 

Uvedba in sprejem prisilne poravnave v kombinaciji z drugimi metodami finančno 
poslovne reorganizacije je bila po oceni uprave v širšem družbenem interesu. Z njeno 
potrditvijo bi bilo mogoče v skladu z zakonom zagotoviti poplačilo upnikov v 
predloženih rokih in predlagani višini, ohraniti matično firmo in perspektivno izvozno 
usmerjeni program z večino delovnih mest v hčerinski firmi. Vega d.d. bo po 
pravnomočni prisilni poravnavi opravljala dejavnost upravljanja s poslovnimi prostori 
in naložbami, kar vključuje oddajo v najem in v nadaljevanju odprodajo celovitega 
premoženja z namenom odplačila obveznosti iz prisilne poravnave. Do takrat 
akumulirana izguba bo pokrita z delnimi odpisi obveznosti in tekočim pozitivnim 
poslovanjem družbe. Na dolgi rok, torej v petih letih, bo odpravljena kapitalska 
neusklajenost s pokrivanjem izgube v breme obstoječega osnovnega kapitala in z 
dobičkom iz tekočega poslovanja. Družba bo po postopku prisilne poravnave 
zaposlovala dva delavca in sicer direktorja družbe in vratarja. Opravljala bosta prej 
navedene naloge.  

Obveznosti iz prisilne poravnave bodo v predlaganih rokih poravnane iz naslova 
najemnin poslovnih prostorov, prodaje odvečne obstoječe opreme in zalog ter postopne 
odprodaje poslovno proizvodnega objekta ter delno naložbe v Vego International d.o.o. 
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(hčerinsko podjetje). Najemnik poslovnih prostorov bo predvsem hčerinsko podjetje, ki 
nadaljuje proizvodnjo v enakem obsegu in programu. Manjši del poslovno proizvodnih 
prostorov, ki ga hčerinsko podjetje ne potrebuje za nemoteno delovanje, bo po tržnih 
cenah prodan zunanjim ponudnikom.  

 
 
3.5 Načrt finančne reorganizacije 

V postopke prisilne poravnave so upniki prijavili 1.673.723.983,77 SIT. Od tega je 
bilo priznano 1.486.409.258,91 SIT terjatev, oporekano pa 187.314.724,86 SIT terjatev. 
Zaradi specifične situacije v povezavi z neporavnanimi obveznostmi iz prve prisilne 
poravnave, ki so bile pred korekcijo knjigovodsko zavedene v vrednosti 60% skupaj z 
obrestmi, je dolžnik v projektu izkazal 100% obveznosti z zamudnimi obrestmi 
neodvisno od prijav, saj nekateri upniki svojih terjatev niso prijavili oz. so jih prijavili v 
različnih zneskih. Iz knjigovodskih podatkov je izhajalo, da upniki niso prijavili 
429.794.597,36 SIT terjatev.  

Dolžnik je vse upnike razdelil v štiri razrede in sicer: 
Razred A: upniki z ločitveno pravico, katerim se položaj po potrditvi finančne 

reorganizacije ne spremeni. Dolžnik jim je ponujal poplačilo 100% v petih letih z letnim 
odplačilom realnih obresti v višini 5%. 

Razred B: upniki, katerih terjatve temeljijo na dolgoročnih kreditnih pogodbah. 
Dolžnik jim je ponujal poplačilo 60% v treh letih z odplačilom obresti v višini 
TOM+5%. 

Razred C: upniki, katerih terjatve temeljijo na drugih obveznostih iz poslovanja in 
jim je dolžnik ponujal odplačilo obveznosti do 30.12.2000 v višini 20% ugotovljene 
obveznosti vključno z obrestmi v višini TOM + 3%. 

Razred D: upniki, ki so svoje terjatve pripravljeni zamenjati za delnice v družbi pod 
pogojem, da bo program finančne reorganizacije potrjen. 

V nadaljevanju bomo prikazali razporeditev priznanih terjatev po razredih. Celotna 
razporeditev terjatev po upnikih in razredih pa je prikazana v prilogi 3 k nalogi. 
 

Tabela 3.6 Razporeditev terjatev po razredih                                                          v 000 SIT 
Prijavljeno Priznano Ugovar- 

jano 
Razred 

A 
Razred 

B 
Razred 

C 
Razred 

D 
0dpis 

40 + 80% 
   100% 60% 20% Kapital. 40+80% 

 1.486.409  768.846 286.890 45.739 10.719 374.216 
 429.795  406 0 77.823 40.273 311.292 

1.673.724 1.916.204 187.315 769.251 286.890 123.562 50.992 685.508 
 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000, str. 16. 
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Upniki razreda A bodo po predmetnem načrtu finančne reorganizacije prejeli 100% 
poplačilo svoje terjatve v roku 5 let od uvedbe postopka prisilne poravnave. Osnova 
navedenega razreda so sklenjene kreditne pogodbe s hipotekarnim zavarovanjem. 
Položaj upnikov tega razreda se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni. Vrednost 
prijavljenih in tudi priznanih terjatev je na dan 31.12.1999 znašala 769.251.761,34 SIT. 

Upniki razreda B bodo prejeli 60% plačilo terjatev v roku treh let od uvedbe 
postopka prisilne poravnave. Vrednost prijavljenih in tudi priznanih terjatev na dan 
31.12.1999 je znašala 478.150.267,35 SIT, od tega bo odplačano 286.890.160,41 SIT, 
ostalo pa je vključeno med odpise. 

Upniki razreda C bodo po načrtu finančne reorganizacije prejeli 20% svojih terjatev 
v roku enega leta po sprejemu sklepa o uvedbi prisilne poravnave. Vrednost vseh 
terjatev v tem razredu, torej prijavljenih in neprijavljenih, je bilo 617.809.629,72 SIT, 
od tega bo odplačano 123.561.925,94 SIT, kot izredni prihodek oziroma odpis pa bo 
zavedeno 494.247.703,78 SIT. 

Upniki razreda D bodo svoje terjatve v vrednosti 50.992.197,86 SIT kapitalizirali v 
osnovni kapital družbe. 

Učinek ukrepov finančne reorganizacije po predlogu je razviden iz predračunske 
bilance stanja na dan uvedbe postopka prisilne poravnave (priloga 4 k nalogi). 
Skrajšano predračunsko bilanco z upoštevanjem učinkov prisilne poravnave pa 
prikazujem v nadaljevanju. 
 

Tabela 3.7 Skrajšana predračunska BS na dan uvedbe postopka PP                       v 000 SIT 
Aktiva bilanca 

stanja 
Obračunska 

BS 
Kapitalizacija 
blag. znamka 

40% + 80% 
odpis 

Predračunska 
BS 

Stalna sredstva 1.109.128 0 0 1.109.128 
Gibljiva sredstva 258.462 90.000 0 348.462 
Sredstva skupaj 1.367.590 90.000 0 1.457.590 
Zunajbil. aktiva 758.439   758.439 
Obveznosti do 
virov sredstev 

    

Kapital -775.051 140.992 685.508 51.449 
Nerazp. ČD ali 
izguba posl. leta 

-411.811 90.000 685.508 363.697 

Obv. do virov sr. 1.367.590 90.000 0 1.457.590 
Zunajbil. obvezn. 758.439   758.439 
 
Vir: Načrt finančne reorganizacije Vega d.d., Stegne 13a, 1000 Ljubljana – maj 2000, str. 21. 
 
Iz opisanih aktivnosti, ki so terminsko opredeljene za čas izpolnitve obveznosti iz 

prisilne poravnave, izhaja tudi pozitivni denarni tok za obdobje 5–ih let, točneje od leta 
2000 do 2004. Najvišji prejemki izhajajo iz prodaje osnovnih sredstev in naložb 
(875.194 tisoč SIT) in so predvideni v letu 2004, ko so najnižji tudi poslovni izdatki (že 
v letu 2001 se s prezaposlitvijo in dogovornim odpuščanjem delavcev precej znižajo 
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izdatki za plače in dajatve). V letu 2004 so tudi najvišje obveznosti iz naslova odplačil 
glavnic po kreditih (769.252 tisoč SIT), kljub temu pa je tudi v tem letu po načrtu 
finančne organizacije pozitiven denarni tok. Projekcija denarnih tokov za obdobje 2000 
– 2004 je prikazana v prilogi 5 k diplomski nalogi. 

Na podlagi naročila vodstva družbe Vega d.d. in zaradi uvedbe postopka prisilne 
poravnave je bila opravljena tudi revizija računovodskih izkazov. Ta je bila opravljena 
skladno s slovensko zakonodajo in mednarodnimi revizijskimi standardi za poslovno 
obdobje, ki se je končalo na dan 31.12.1999. Revizijska hiša Euro – in & Partners je 
prvotno ugotovila, da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom št. St 85/99 z dne 
30.12.1999 sklenilo, da se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom. Dne 
07.01.2000 je bil oklic o uvedbi prisilne poravnave objavljen v Ur. Listu RS št. 1/00. V 
revizijskem poročilu je revizijska hiša potrdila predračunsko bilanco stanja družbe Vega 
d.d. na dan 31.12.1999, kakor tudi predlagane in predvidene učinke finančne 
reorganizacije, v znesku 826.500 tisoč SIT, iz naslednjih naslovov: 
 

Tabela 3.8 Predvideni rezultati PP                                                                           v 000 SIT 
Dokapitalizacija – konverzija 50.992 
Odpisi obveznosti 504.736 
Odkup blagovne znamke Vega 90.000 
Odprava dolgoročnih rezervacij 180.772 
SKUPAJ: 826.500 
 
Vir: Revidirano poročilo predračunske bilance družbe Vega d.d. na dan 31.12.1999, str. 8. 

 
K načrtu finančne reorganizacije družbe Vega d.d. je bil priložen tudi program 

prenehanj delovnih razmerij, Na dan uvedbe postopka prisilne poravnave je bilo v 
družbi zaposlenih 53 delavcev. Razlogi za zmanjšanje števila zaposlenih so bili 
predvsem ekonomske narave. Družba je imela od 30.11.1999 neprekinjeno blokiran žiro 
račun, kar pomeni, da je družba imela velike likvidnostne težave. Dolžnikovo 
ekonomsko finančno stanje, bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz gotovinskih tokov 
izkazujejo insolventnost in prezadolženost. V družbi so se po načrtu ukinila vsa delovna 
mesta, razen uprave družbe in dejavnosti varovanja in vzdrževanja nepremičnin. Zaradi 
tega je trajno prenehalo delovno razmerje 51 delavcem. O razlogih za prenehanje potreb 
po delavcih, številu delavcev, delovnih mestih in rokih prenehanj delovnih razmerij, sta 
bila obveščena sindikat družbe in pristojni organ Zavoda za zaposlovanje. Vodstvo 
družbe je sprejelo tudi določene ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev 
negativnih vplivov prenehanja delovnih razmerij. Zaradi tega je vodstvo rokovno 
razdelilo prenehanje delovnih razmerij na daljša časovna obdobja. Za 22 delavcev, ki 
imajo potrebna znanja in izkušnje, bo vodstvo predlagalo prezaposlitev v hčerinsko 
podjetje. Ravno tako je, glede na zakonska določila, določenim delavcem prenehalo 
delovno razmerje, vendar niso prešli v odprto brezposelnost in bodo po prejemanju 
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nadomestila na Zavodu za zaposlovanje prešli v breme Zavoda za pokojninsko 
zavarovanje, oziroma prejeli eno izmed možnih upokojitev. 
 
 

3.6 Izpolnitev obveznosti iz potrjene prisilne poravnave 

Po uspešno opravljenem postopku prisilne poravnave, ki je bil z večino glasov tudi 
izglasovan, je bil pred družbo težaven čas, ko je bilo potrebno izglasovane obveznosti 
tudi poravnati skladno s priznanimi zneski in roki, ki so bili v programu predlagani 
oziroma sprejeti. Istočasno je uprava morala zagotoviti pogoje za kolikor toliko 
normalno poslovanje na hčerinski družbi – zagotoviti minimalna likvidnostna sredstva 
za plačila dobaviteljem za nabavljen repromaterial in redno izplačilo plač. Višina 
kapitala Vege International namreč ni bila zadostna za zagotavljanje financiranja 
tekočega poslovanja. 
 Družba Vega je v sprejetih rokih izpolnila vse obveznosti, ki ji jih je nalagal načrt 
finančne reorganizacije. Pozitivno poslovanje hčerinske družbe v obdobju od leta 2000 
do leta 2003 je omogočilo poplačilo vseh upnikov iz prisilne poravnave, razen SIB 
banke. Vega International je z odkupom opreme, orodja in blagovne znamke od Vege 
zagotovila vir za poplačilo teh upnikov. Čeprav je bilo poslovanje hčerinske družbe 
pozitivno, pa dosežen dobiček ni zadostoval za poplačilo tudi hipotekarnega upnika – 
SIB banke. Da bi lahko Vega poplačala precej visoke obveznosti do SIB banke v 
predvidenih rokih, je morala pristopiti k dezinvestiranju – odprodaji poslovnih 
prostorov Vegi International. Slednja je za nakup pridobila dolgoročno bančno posojilo.  
  Tri družbe, ki so bile ob postopku razvrščene v razred D, so že ob prijavi prisilne 
poravnave podpisale ustrezne pogodbe o konverziji terjatev v bodoče delnice. Gre za 
družbe ISKRA INVEST d.d. Ljubljana, METREL d.d. Horjul in VCS d.o.o. Ljubljana, s 
čimer je bil skupni znesek, prijavljenih in neprijavljenih, a priznanih terjatev, 50.992 
tisoč SIT konvertiran v delnice podjetja.  
 Podjetje, katerih terjatve so bile razvrščene v razred C, so dobili terjatve poplačane 
v roku enega leta oziroma najkasneje do 31.12.2000. Od skupnega zneska 617.810 tisoč 
SIT so tako podjetja tega razreda prejela 20% oziroma znesek 123.562 tisoč SIT. 
Dolžnik je iz naslova teh terjatev izkazal rezultat v višini cca 495.000 tisoč SIT. 
Terjatve so bile poplačane iz poslovanja podjetja ter v manjšem delu tudi z najemanjem 
novih likvidnostnih posojil. 
 V razredu B so bile razvrščene izključno banke, s katerimi je dolžnik imel sklenjene 
dolgoročne kreditne pogodbe, ki pa niso bile ustrezno hipotekarno zavarovane, da bi 
bile njihove terjatve predmet ločitvene pravice. Tu so bile predvsem SKB banka d.d. 
Ljubljana, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana in Slovenska investicijska banka d.d. 
Ljubljana (za manjši del svojih terjatev). Vse tri terjatve tega razreda so bile ustrezno in 
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skladno s pogodbami, ki so po postopku bile podpisane, tudi poravnane. Tem trem 
bankam je bila v postopku prisilne poravnave priznana 60% vrednost njihove terjatve. 
Iz naslova odpisa je dolžnik realiziral rezultat v višini cca 183.000 tisoč SIT.  
 V razredu A je bila priznana le terjatev do Slovenske investicijske banke, ki je kot 
največji upnik dolžnika imela terjatve zavarovane z ustrezno zastavno pravico na 
nepremičnem premoženju. Banki je bila priznana terjatev v višini 768.846 tisoč SIT. Na 
osnovi nove posojilne pogodbe je banka skladno s predlogom ustrezno znižala obrestno 
mero ter podaljšala posojilo za dobo 5 let. Posojilo se je odplačevalo v polletnih obrokih 
glavnice. Zadnji obrok je zapadel konec leta 2004 in je bil s strani dolžnika tudi 
poravnan. Poudariti je potrebno, da so banke za svoje terjatve  pridobile 80% poroštvo 
Republike Slovenije. Le-to je bilo subsidiarno. Kot osnovno zavarovanje je služila 
zastavna pravica na dolžnikovih nepremičninah.  
 Iz povedanega izhaja, da je dolžnik vse svoje obveznosti, ki so izhajale iz sprejete 
prisilne poravnave, poplačal v roku in v dogovorjenih zneskih. To mu je omogočalo 
tako pozitivno poslovanje v prihodnjih letih (kar bomo opisali v posebnem poglavju), 
znižanje obrestnih mer, kar je pomenilo zmanjšanje stroškov financiranja in odprodaja 
dela poslovno proizvodne stavbe hčerinskemu podjetju, ki je prevzel celotno 
proizvodnjo in prodajo izdelkov.  
 
 

3.7 Kritičen pregled učinkov postopka PP po uspešni izvedbi 

Pri pregledu poslovanja podjetja po postopku prisilne poravnave se bom omejil na 
prvo leto po postopku oziroma leto 2000, ko so bili v bilanci stanja in izkazu uspeha 
izkazani tudi vsi učinki postopka.  

Glede na dejstvo, da je skoraj celotno proizvodnjo in prodajo prevzelo hčerinsko 
podjetje Vega International d.o.o. (ki je v 100% lasti Vege), so bili prihodki iz 
poslovanja v letu 2000 precej nižji. Medtem ko so v letu 1999 še izkazovali znesek 
2.080.897 tisoč SIT, so bili v letu 2000 prikazani v višini 421.113 tisoč SIT. 
Sorazmerno so se zmanjšali tudi  stroški in sicer tako stroški materiala, blaga in storitev, 
kakor tudi stroški dela. Iz navedenega je na dan 31.12.2000 podjetje izkazovalo dobiček 
iz poslovanja v višini 162.057 tisoč SIT, kar je v primerjavi z leto 1999 (izguba v višini 
107.998 tisoč SIT) dober podatek. Še večji skok pa podjetje izkazuje pri dobičku iz 
rednega delovanja, ki po stanju na dan 31.12.2000 znaša 253.545 tisoč SIT (v 
primerjavi z 31.12.1999, ko je le-ta znašal –230.703 tisoč SIT). Največji vpliv na 
finančni del bilance so imeli prihodki na podlagi deležev iz dobička podjetij v skupini 
(Vega International d.o.o.), ki so izkazani v znesku 139.610 tisoč SIT. Z upoštevanjem 
izrednih prihodkov, ki so skoraj v celoti iz naslova rezultatov prisilne poravnave, je 
znašal celotni dobiček poslovnega leta 2000 916.351 tisoč SIT, kar je v primerjavi z 
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letom poprej, ko je podjetje izkazovalo čisto izgubo v višini 411.811 tisoč SIT, 
pokazatelj uspešnosti in pravilnosti odločitve o uvedbi postopka prisilne poravnave.  
 Zaradi prodaje dela premoženja hčerinskega podjetja so se stalna sredstva družbe 
znižala za nekaj več kot 25% in so konec leta 2000 znašala še 822.328 tisoč SIT. 
Največje zmanjšanje je izkazano pri nepremičninah podjetja (skoraj 50%), medtem ko 
so se povečale dolgoročne finančne naložbe. Tu predvsem izstopa povečanje deleža v 
povezanem podjetju. Kapital družbe je pozitiven in izkazan v znesku 127.852 tisoč SIT. 
Zaradi odprodaje dela nepremičnega premoženja se je s kupnino znižala tako 
dolgoročna kot tudi kratkoročna zadolžitev podjetja, ki je skupno nižja za približno 
500.000 tisoč SIT.  
 V prilogi k diplomski nalogi 6 je prikazana celotna bilanca stanja podjetja na dan 
31.12.2000, v prilogi 7 pa izkaz uspeha podjetja za obdobje 1.1.2000 - 31.12.2000.  
 Če poskušam oceniti učinke prisilne poravnave na poslovanje matičnega podjetja 
Vega d.d., lahko rečem, da je v popolnosti prinesla pričakovane rezultate. Kapital 
podjetja je po učinkih prisilne poravnave ponovno postal pozitiven, z odprodajo dela 
premoženja se je zmanjšala zadolženost podjetja, z znižanjem obrestnih mer za posojila 
bank pa so se znižali stroški financiranja, kar je ob učinkih odpisa dela terjatev, skladno 
z načrtom finančne reorganizacije, pripomoglo k zelo visokemu čistemu dobičku 
podjetja v prvem letu po uspešnem postopku. Hčerinsko podjetje je ob dejstvu, da je 
pričelo proizvodnjo opravljati brez prevelike zadolženosti in z ustreznim kapitalom (ki 
ga je v celoti vplačala družba mati), poslovalo pozitivno in že v prvem letu prispevalo 
skoraj 140 mio SIT dobička v bilanci družbe matere. Poslovanje hčerinskega podjetja je 
bilo dobro, stalne stranke so obdržale posle in še naprej kupovale izdelke tudi od 
povezanega podjetja. Hčerinsko podjetje je prevzelo večino delavcev matičnega, saj je 
proizvodnja ostala nespremenjena, zaposleni pa so bili izkušeni in so enako delo 
opravljali že prej. Zmanjšanje števila zaposlenih je bilo opravljeno brez pretiranih 
pretresov. Večina delavcev je bila po nekaj mesečnem pristanku na Zavodu za 
zaposlovanje zakonsko upokojenih.  
 Vodstvo podjetja je v finančno reorganizacijo družbe vložilo velike napore, saj je 
bilo v prvi vrsti, poleg dogovornega zmanjšanja obveznosti, potrebno ponovno 
vzpostaviti stike z vsem največjimi kupci njihovih proizvodov, ki so se nahajali po 
celem svetu. Še vedno je bil najpomembnejši kupec ACCO iz Združenih držav 
Amerike, takoj za njim pa izpostave ACCO po Evropi. Pomembni uspehi uprave so bili 
doseženi tudi s pridobitvijo del na tujih javnih razpisih (predvsem arabske države), saj 
so s tem zagotovili dodatno prodajo in tudi nove trge. To je bilo predvsem pomembno 
zaradi prihodkov, ki so nujno bili potrebni za redno servisiranje obveznosti iz naslova 
prisilne poravnave.  
 Tudi v naslednjem letu in v letu 2002 je podjetje poslovalo pozitivno. Prodaja je 
bila stabilna in brez pretresov. V letu 2002 je bila povprečna mesečna prodaja 1.419 
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tisoč EUR, s tem, da sta bila meseca junij in julij konstantno slabša meseca tako po 
količinski prodaji kot tudi glede na prihodke iz prodaje. Glede na obveznosti družbe iz 
naslova prisilne poravnave in sredstva, ki so potrebna za nemoteno poslovanje, je 
potreben povprečni mesečni priliv v višini 1.300 tisoč EUR. V tem letu je pozitiven 
učinek na poslovanje družbe imel tudi sorazmerno visok tečaj dolarja, saj je bila družba 
ACCO še vedno najpomembnejši kupec proizvodov družbe. Tako je konec leta 2002 
kapital družbe znašal že 284.122 tisoč SIT, podjetje pa je kljub rednemu poravnavanju 
obveznosti iz prisilne poravnave poslovno leto končalo z čistim dobičkom v višini 
122.356 tisoč SIT.  
 Vsi obdelani kazalci in nadaljnje poslovanje povezanih podjetij potrjujejo 
pravilnost uprave družbe glede predlaganega postopka prisilne poravnave.  

Ker pa je družbe Vega subjekt na svetovnem trgu, odvisen od splošnega stanja na 
tem trgu, razmerij med tujimi valutami in stanja v slovenskem gospodarstvu, samo 
kvalitetna izvedba postopka prisilne poravnave ne zagotavlja uspešnega razvoja 
podjetja. Podjetje ne sme zaspati na pozitivnih kazalcih obeh bilanc, saj so učinki 
prisilne poravnave dogodek, ki bo v primeru, da se vodstvo ne bo pravočasno zdramilo 
in se pripravilo na tržne pogoje, postal enkraten.  

V podjetju so se v letu 2003 ponovno izkazale težave pri poslovanju. Zaradi velikih 
obveznosti iz financiranja je podjetje zelo odvisno od bančnega sistema, ki pa ni 
ustrezno spremljal podjetja. Verjetno gre iskati vzroke v slovesu podjetja (zaradi več 
postopkov prisilnih poravnav), kakor tudi v znanih težav matične banke podjetja tj. 
Slovenske investicijske banke. V nadaljevanju bom opisal težave podjetja, ki so se 
pojavile že v letu 2003, v letu 2004 pa so se še dodatno stopnjevale.  

Seveda pa te težave ne povezujem z opisanim postopkom prisilne poravnave. Le-ta 
se je izkazal kot pravilen in popolnoma izpolnil svoj namen. 
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4. POSLOVANJE PODJETJA PO POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE 

 
Glede rezultatov prisilne poravnave in pregleda bilančnih podatkov za leta po 

postopku lahko brez zadržkov ugotovimo, da je uvedba postopka bila pravilna 
odločitev. Očitno so to ugotovili tudi upniki, saj je bil predlog sprejet z veliko večino. 
Ugotovili so, da je boljše spremljati podjetje z znižanimi terjatvami, kot pa se odločiti 
za edino možno protiutež tj. stečaj podjetja. Glede na proizvode, ki so si v več 
desetletjih poslovanja zagotovili svoj prostor na svetovnem trgu, sprejemljive cene, ki 
jih podjetje dosega na tem trgu in znane kvalitetne kupce, je bila odločitev o tem, da se 
proizvodnja ne prekine, gotovo pravilna.  
 
 

4.1 Težave glede solventnosti podjetja v letih po postopku 

Po nekaj letih uspešnega poslovanja Vege d.d. po izpeljani prisilni poravnavi iz leta 
1999, se je podjetje že v letu 2003, posebej pa še v letu 2004, srečalo z težavami pri 
svojem poslovanju. Podjetje je že v letu 2003 izkazalo minimalno čisto izgubo 
poslovnega leta (v višini 3,8 mio SIT), za leto 2004 pa načrtujejo izgubo v višini 90 mio 
SIT. V preteklih letih je družba svojo izgubo iz poslovanja in financiranja pokrivala s 
finančnimi prihodki iz deležev v povezanih podjetjih, ker pa hčerinsko podjetje v letu 
2004 načrtuje izgubo v višini 54,7 mio SIT, bo to samo še povečalo siceršnjo izgubo. 
Nastale težave so predvsem povezane z zmanjšanjem prihodkov od prodaje. Nižji 
prihodki so rezultat manjšega števila prodanih grafoskopov in poslabšanja njihove 
strukture v korist nižjecenovnim izvedbam ter splošnega znižanja cen grafoskopov in v 
zadnjem letu gospodarske recesije ter depreciacije dolarja. Poleg splošne gospodarske 
situacije je k manjši prodaji grafoskopov, v letu 2004 za 44% glede na isto obdobje 
preteklega leta, prispevala prekinitev sodelovanja z Veginim največjim kupcem ACCO 
iz Amerike. V letu 2003 so ACCO-u prodali  40% proizvodnje grafoskopov, v preteklih 
letih pa še več. Zmanjšala se je tudi prodaja drugim štirim večjim kupcem v Evropi. 
Poleg tega je konec leta 2002 šel v stečaj Liesegang, največji evropski kupec 
grafoskopov, kasneje pa tudi InVision, pomemben kupec Veginih optičnih izdelkov, kar 
je še dodatno poslabšalo finančni položaj podjetja. V letih 2003 in še posebej v letu 
2004 se je poleg vsega nadaljevala tudi slabitev ameriške valute. Trenutno je ameriška 
valuta v vsej zgodovini v primerjavi z EUR na najnižji stopnji. Manjša realizacija, 
podaljševanje plačilnih rokov kupcev in dokaj visoke zaloge materiala, polizdelkov in 
končnih izdelkov za ACCO so v podjetju povzročile resne likvidnostne težave, ki se 
odražajo v zmanjšani sposobnosti plačevanja dobaviteljem in izplačevanju plač 
zaposlenim. Zmanjšani prihodki iz poslovanja, nižji dobiček iz poslovanja kakor tudi 
slabši kazalci poslovanja, so podjetju močno otežili nastop pri slovenskih bankah. S
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kazalci, ki jih banke za odobravanje likvidnostnih posojil preučujejo, podjetje zelo težko 
pridobi finančna sredstva za nemoteno poslovanje. Sicer so z zastavo oziroma 
odprodajo kvalitetnih deviznih terjatev dosegli odobritev kreditne linije pri eni izmed 
slovenskih bank, vendar pa zaradi zamud pri plačevanju odkupljenih terjatev podjetje ne 
more koristiti celotnega okvirja, kar zelo otežuje poslovanje.  
 Dodatno je v letu 2004 podjetju otežilo poslovanje tudi znano stanje s Slovensko 
investicijsko banko, ki je kot največji upnik matičnega podjetja ves čas stala ob strani 
Vegi. Situacija s Slovensko investicijsko banko, ki je v letu 2004 pričela s postopkom 
likvidacije, otežuje zaključek procesa sanacije Vege oziroma razbremenitve hčerinskega 
podjetja. Terjatve Slovenske investicijske banke so z nakupom banke prešle na Novo 
ljubljansko banko, ki je s tem postala največji upnik družbe. Zaradi nenadne visoke 
izpostavljenosti do družbe Vega, je ta bank a začasno, do razrešitve medsebojnih 
razmerij, prekinila koriščenje že odobrene kreditne linije.  Terjatve pri tej banki so 
zavarovane z zastavno pravico na dolžnikovih nepremičninah, poroštvom hčerinskega 
podjetja in zastavo skoraj 60% lastniškega deleža. To dodatno otežuje poslovanje 
družbe, saj ne vedo, kako se bo banka v nadaljevanju obnašala.  
 Zaradi vsega navedenega je uprava podjetja prišla do spoznanja, da bo mogoče 
zagotoviti nemoteno tekoče poslovanje le s pridobitvijo dodatnega financiranja. Zato je 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev, vsaj v višini 100.000.000,00 SIT, ena 
najpomembnejših nalog in nujen pogoj za dosego planskih ciljev družbe. Pri tem uprava 
poudarja prednost pridobitve finančnih sredstev preko povezovanja z morebitnim 
strateškim partnerjem pred pridobitvijo kreditnih sredstev. To pa nikakor ne bo lahko, 
saj se bilančni podatki družbe z upadanjem prodaje in realizacije nenehno slabšajo. 
Razmišljanja potekajo v smeri aktiviranja dodatne hčerinske družbe (ki je do sedaj bila 
v mirovanju) in njene dokapitalizacije, s čimer bi pridobili podjetje z zadostnim 
kapitalom in brez zadolžitev, ki bi lahko enakovredno nastopalo na finančnem trgu. 
 Med ukrepe za izboljšanje likvidnosti sodi tudi odločitev o odprodaji, za poslovni 
proces ne nujno potrebnih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti). Glede na 
precejšnjo starost navedenih nepremičnin in njihovo slabo stanje jim je kljub ugodni 
ceni do sedaj uspelo prodati le eno stanovanje. V teku so aktivnosti za prodajo še enega 
stanovanja in počitniških objektov. 
 
 

4.2 Težave pri poslovanju povezane s spremembami na trgu 

 Razmere na trgu grafoskopov so se v letu 2003 opazno zaostrile. Posledice splošne 
gospodarske recesije in novih tehnologij na področju projekcijskih naprav so se odrazile 
v zmanjšani prodaji grafoskopov. Predvsem zaradi recesije na ameriškem trgu je 
prihajalo do odpovedi naročil s strani ameriškega kupca ACCO. Ocena v podjetju je 
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taka, da se bo zaradi tega proizvodnja grafoskopov v Vegi zmanjšala za cca 40%. Zaradi 
velike povezanosti ameriškega in angleškega tržišča (predvsem po vojni v Iraku) je 
pričakovano padla tudi prodaja grafoskopov na trgu Velike Britanije. 
 Po drugi strani pa se povečuje tudi konkurenca s strani proizvajalcev iz Daljnega 
Vzhoda. Le-ti na svetovnem trgu nastopajo z nedosegljivo nizko ceno za vse ostale 
proizvajalce. Kvaliteta izdelkov je sicer slabša, vendar se v začetni fazi veliki kataloški 
prodajalci odločajo predvsem na osnovi ugodne cene. Vega nikakor ne more konkurirati 
tako nizki ceni. Na trgu se pojavlja močna kitajska konkurenca. Še celo več, tudi 
konkurenti Vege  (3M, ACCO...) selijo svojo proizvodnjo na Kitajsko. 
 V letu 2004 se je še vedno nadaljeval strm padec ameriškega dolarja. Le-ta je 
dosegel najnižjo vrednost v primerjavi z EUR v zgodovini. Njegova vrednost je padla 
za več kot 30%. Ker se pretežni del nabave vrši na osnovi  EUR, je enostavno izračunati 
kaj to pomeni za njihovo konkurenčnost. 
 Poleg splošnih slabih kazalcev svetovnega gospodarstva, je bila za družbo Vega 
slaba informacija tudi ta, da je podjetje Invision, kupec njihovih optičnih izdelkov, 
proglasilo stečaj.  
 Skladno z navedenim lahko ugotovim, da znakov gospodarskega zagona ni. Zaradi 
splošnih slabših kazalcev v svetovnem gospodarstvu, cenovne konkurence s Kitajske, 
kakor tudi zaradi specifičnih dogodkov in dejanj, povezanih s podjetjem Vega, je 
realizacija podjetja v letu 2004 ponovno padla, podaljšujejo se plačilni roki njihovih 
kupcev, istočasno pa so se zelo povečale zaloge materiala, polizdelkov in končnih 
izdelkov za ameriškega kupca, ki je prekinil sodelovanje. Vse to pa povzroča resne, 
predvsem likvidnostne težave, kar se odraža v zmanjšanju sposobnosti plačevanja 
dobaviteljem in bankam ter izplačevanju plač delavcem. 
 Situacija na trgu je dokaj nejasna, ni mogoče z gotovostjo predvideti gibanja v 
naslednjih mesecih. Še vedno pa ostaja upanje v ponoven zagon svetovnega 
gospodarstva, normalizacijo ameriške valute in s tem tudi ponovne rasti realizacije v 
podjetju Vega, vsaj na nivo leta 2002. Pomembno je tudi vprašanje, ali se bodo svetovni 
kupci ponovno obrnili na izdelke Vege, saj je bila v nekaj primerih po prehodu na 
izdelke s Kitajske ugotovljena slaba kvaliteta izdelkov. V naslednjem poglavju bom 
poskušal predvideti bodočnost podjetja Vega d.d. Ljubljana ter opisati ukrepe vodstva 
za ponovno normalizacijo poslovanja in ponoven zagon podjetja. 

 
 
4.3 Bodočnost podjetja Vega d.d. Ljubljana 

Tako vodstvo podjetja, kakor tudi Nadzorni svet, sta se pravočasno zavedala težav 
na svetovnem trgu in s tem tudi v poslovanju podjetja. Vodstvo je redno seznanjalo 
nadzornike o zmanjševanju prihodkov, kakor tudi o vseh pomembnih dogodkih. Vsi 
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skupaj se zavedajo, da brez hitrih in učinkovitih sprememb podjetje ne bo preživelo. Po 
eni strani na podjetje pritiska trg, po drugi strani pa banke, ki zahtevajo redno 
servisiranje dolgov. Z mesečnimi prilivi, kot so doseženi v letu 2004 (povprečno 
800.000 EUR v prvih 10 mesecih) podjetje ne more redno servisirati vseh obveznosti iz 
poslovanja in financiranja. Zato je vodstvo podjetja na zahtevo Nadzornega sveta 
pripravilo ukrepe, ki bi naj zagotovili, da bo tako matično podjetje, kakor tudi 
hčerinsko, kjer poteka proizvodnja, zaključili poslovno leto 2004 brez izgube in 
zagotovili dolgoročno učinkovito in uspešno poslovanje in dolgoročno globalno 
konkurenčnost. V nasprotnem primeru bo donos kapitala negativen, otežen bo vstop na 
finančne trge, težave pa se bodo prenašale in povečevale iz leta v leto. 
 Skupna ugotovitev je bila, da je potrebno v podjetju pristopiti k postopku 
prestrukturiranja. Seveda pa se vsi zavedajo, da procesa prestrukturiranja ni mogoče 
izvesti samo z lastnim finančnim potencialom. Ravno tako ni mogoče pričakovati 
učinkov že v letošnjem letu. Nujno pa je k tem ukrepom pristopiti takoj. 
 Z namenom preprečitve nadaljnjega povečevanja izgube in zagotovitve 
uspešnejšega in nemotenega poslovanja je uprava sprejela ukrepe za povečanje prodaje 
izven skupine ACCO, za znižanje stroškov poslovanja in zagotovitev ustrezne 
likvidnosti. 
 Poglavitni cilji poslovanja so bili postavljeni, dodatno pa so bile določene naloge za 
dosego ciljev. Le-te lahko strnemo v nekaj poglavitnih: 
 

- povečati prodajo grafoskopov drugim kupcem (izven ACCO) v ZDA, 
- prenos proizvodnje dveh Gehinih grafoskopov v Vego International, 
- znižati variabilne stroške najbolje prodajanih grafoskopov, 
- povečati obseg prodaje drugih prezentacijskih izdelkov, 
- proizvodnja in trženje svetil, 
- pridobitev dodatnih finančnih sredstev, 
- znižati stroške v odnosu na obseg poslovanja, 
- iskanje novih proizvodnih programov, zlasti na področju optike. 

 
 Najpomembnejša naloga v tem obdobju bo pridobiti nove kupce na trgu ZDA, da bi 
vsaj delno nadomestili izpad prodaje ACCO-u in vnovčili precejšnjo zalogo aparatov in 
repromateriala za proizvode, ki jih je kupovalo to ameriško podjetje. To je povezano 
predvsem s problemom lastništva orodij, predhodnim dogovorom o izključni prodaji teh 
proizvodov le družbi ACCO in ustreznih certifikatov. Po nekaj mesecih je podjetju 
uspelo večino teh problemov rešiti in začeti s prodajo teh grafoskopov novima dvema 
kupcema. Glede na to, da sta to manjša kupca kot ACCO, so v podjetju le delno 
nadomestili izgubo prodaje temu kupcu. V teku je tudi pridobivanje ustreznega 
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certifikata s strani Vege, kar pa je povezano z določenimi modifikacijami aparatov – 
poseg v orodje in dodatnimi investicijami. 
 Vrsta aktivnosti je bila usmerjena v povečanje prodaje obstoječim kupcem in 
pridobivanju novih kupcev. Opravljeni so bili obiski in razgovori z vsemi največjimi in 
tudi z velikim številom manjših kupcev glede možnosti povečanja prodaje grafoskopov 
in širitve sodelovanja na drugih programih. V letošnjem letu je podjetju uspelo pridobiti 
tudi nekaj novih kupcev in znatno povečati prodajo v Sloveniji. Pomembno je, da je 
Vegi v tem času uspelo uresničiti zadani cilj prenosa proizvodnje grafoskopov Geha v 
matično podjetje. Prenos dveh grafoskopov (višjega cenovnega razreda) z večjim 
številom modelskih izvedb je zaključen, kar se odraža v znatnem povečanju prodaje 
Gehi glede na lansko leto. 
 Vega bo v bodoče širila asortiman projekcijske in prezentacijske opreme tudi z 
izdelki, ki jih ne bo sama proizvajala, s čimer bo bogatila ponudbo in omogočala svojim 
kupcem širši izbor kvalitetnih izdelkov po konkurenčnih cenah. 
 Glede na trende na trgu grafoskopov, ko se povečuje povpraševanje po 
nizkocenovnih aparatih, kjer obstaja močna konkurenca s strani proizvajalcev z 
Daljnega vzhoda, je potrebno posebno pozornost posvetiti znižanju variabilnih stroškov 
grafoskopov, ki sodijo v ta cenovni razred. Poleg cenovnega vidika je pomembno, da 
podjetje zadrži visoko raven fleksibilnosti in odzivnosti na potrebe, želje in zahteve 
kupcev. Le na ta način bo zadržalo in nadalje utrjevalo svoj tržni položaj, zlasti v 
Evropi, ki bo v letu 2004 in tudi v naslednjih letih postalo za družbo ključno tržišče. 
 V oddelku razvoja so ravno tako postavljeni cilji za uspešno prestrukturiranje 
podjetja in sicer: 
 

- poskrbeti za pravočasno realizacijo in vodenje produktnih projektov, 
- aplikativni razvoj novih izdelkov izvajati v zahtevnih rokih, 
- postavitev novega sistema dokumentacije za rezervne dele in 
- kadrovska obnova, prenos znanja na nove kadre. 
 
Nabavna služba bo v prihajajočem obdobju še bolj aktivno angažirana na vseh 

projektih prenosa tehnologije in osvajanja novih izdelkov. Izkazalo se je namreč, da 
podjetje Vega na večini elementov dobiva boljše cene kot pa nemški ali avstrijski 
partnerji. Deloma je to rezultat večjih nabavnih količin za Vego, deloma pa cenejše 
proizvodnje in cenejših storitev v Sloveniji. Velik izziv za leto 2004 in naprej pomenijo 
novi projekti iz področja fiber optike in optike, pa tudi mehanike, kjer gre za nove vire 
nabav, nove izdelke in nove tehnologije. Na tem področju bo podjetje poleg klasičnega 
nabavnega dela moralo pridobiti tudi veliko novega znanja in izkušenj. Nabava se mora 
v prihodnje aktivneje vključiti tudi v iskanje ugodnih virov za nabavo različnega 
trgovskega blaga, predvsem na Kitajskem.  
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Na splošno kadrovskem področju je zaradi manjšega obsega prodaje planirano, da 
se bo do konca leta 2004 število zaposlenih v Vegi International zmanjšalo od 193 na 
165. V primeru izrednih povišanj naročil pa bo potrebno začasno zaposlovati zunanje 
delavce v proizvodnji. Na področju razvoja in trženja pa bo potrebno pridobiti nove 
strokovne kadre za področja novih programov oziroma dodatno usposobiti obstoječe 
kadre iz drugih služb. Delovno razmerje bo tako prenehalo 32 zaposlenim. 18 delavcem 
bo prenehalo kot tehnološki višek, kar je povezano z zakonskimi odpravninami. Zaradi 
tega v letošnjem letu še ne bo večjega zmanjšanja stroškov iz tega naslova, učinki se 
bodo poznali šele v naslednjem letu. 
 Zaradi zmanjševanja prihodkov od prodaje, predvidenega negativnega poslovnega 
rezultata, nujne investicije v orodja za ohranitev sedanjega programa grafoskopov in 
zagotovitve njihove pocenitve ter dodatnih izdatkov za pridobivanje in osvajanje novih 
programov, trgov in kupcev, je nujno potrebno pridobiti dodatno financiranje. 
Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev oziroma finančne zadolžitve, vsaj v višini 100 
mio SIT, je ena od najpomembnejših nalog in nujen pogoj za dosega planskih ciljev. 
 V povezavi z novimi kupci novih proizvodov, so v podjetju v fazi dogovarjanja s 
Philipsom za dobavo leč. Če bodo ti razgovori uspešno zaključeni, bodo v prvi polovici 
naslednjega leta kapacitete optike povsem zasedene. Ravno tako so na novo pričeli s 
proizvodnjo studijskih reflektorjev, nadaljujejo s trženjem storitev mehanike in za 
dopolnilne programe, kot so table, platna, iščejo nove tržne niše. Postopoma uvajajo, v 
odvisnosti od skromnih finančnih zmožnosti, nove programe in oblikujejo programska 
jedra, ki bi se lahko kasneje osamosvojila. Dejstvo pa je, da je potrebno podjetje 
tehnološko posodobiti, osvojiti nova znanja, nove produkte in se v prihodnosti 
povezovati s sorodnimi podjetji v Sloveniji ali tujini za skupen nastop na svetovnem 
trgu. Vse navedene aktivnosti, povezane z delno spremembo oz. razširitvijo proizvodno 
prodajnega programa, so povezane predvsem z namero, da bi podjetje zmanjšalo 
odvisnost od programa proizvodnje grafoskopov. Napovedi o trgu grafoskopov za 
naslednje obdobje so namreč zelo tvegane oziroma nejasne. Vemo pa, da se bo v 
obdobju 2004 – 2006 nadaljeval trend upadanja trga grafoskopov, zlasti v razvitih 
državah. Prav tako se bo nadaljeval trend upadanja cen in večjega povpraševanja po 
nižjecenovnih aparatih. 

 V letu 2004 so že opazne določene spremembe v deležih v prodaji posameznih 
izdelkov. Če upoštevamo, da je skupna prodaja v prvih devetih mesecih leta 2004 za 2,7 
mio EUR nižja kot v enakem obdobju lanskega leta, je potrebno navesti, da je prihodek 
iz družine grafoskopov nižji kar za 3,2 mio EUR. Razlika v višini cca 500 tisoč EUR je 
bila pokrita z novimi proizvodi, predvsem platna in vizualizator. 
 Mnenja sem, da je bodočnost podjetja Vega, kljub trenutnim slabim razmeram in 
kazalcem poslovanja, boljša od sedanjosti. Pomembno je, da sta uprava in vodstvo 
pravočasno zaznala težave in da delujeta v smeri iskanja novih poslovnih priložnosti, ki 
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bi nadomestile izpad prihodkov grafoskopskega programa. V ta namen želijo med 
drugim ponuditi obstoječim in potencialnim kupcem širši nabor prezentacijske opreme 
in pripomočkov, ki jih sami ne izdelujejo. Menim, da bi s tem lahko lažje zadržali tudi 
dosedanje kupce grafoskopov, saj ima konkurenca, zlasti 3M in ACCO, mnogo 
bogatejšo in raznovrstnejšo ponudbo od Vege. Prav tako je potrebno narediti odločnejši 
prodor pri uvajanju novih programov. To pa je povezano s potrebo po drugačnih kadrih, 
znanju in izkušnjah, drugačnemu načinu trženja in nenazadnje z ne majhnimi naložbami 
oz. dodatnimi finančnimi sredstvi ob večjem riziku donosnosti teh dejavnosti, vsaj na 
kratek rok. Objektivno tega matično podjetje ne more izpeljati v okviru hčerinskega 
podjetja Vega International iz več razlogov, predvsem pa zaradi nemožnosti pridobitve 
dodatnega financiranja, zaradi prevelike zadolženosti. Dobiček preteklih let je bil 
namenjen izključno poravnavi obveznosti in servisiranju kreditov vezanih neposredno 
ali posredno na prisilno poravnavo. Zaradi zmanjšanja prihodkov in kreditnih linij za 
tekoče poslovanje Vega International ni več v stanju v celoti poravnavati obveznosti iz 
dolgoročnih kreditov, isto velja tudi za Vego. S tega vidika ni mogoče izpeljati 
programsko prestrukturiranje brez dodatnih kvalitetnih virov financiranja. Obstoječi 
lastniki, ki so postali lastniki po sili razmer, s konverzijo terjatev ob prisilni poravnavi, 
niso pripravljeni in finančno sposobni opraviti dokapitalizacije. Možnost za navedeno 
pa je preko drugega hčerinskega (mirujočega) podjetja VCS, kjer bi bilo lažje pridobiti 
finančna sredstva bank, oziroma pritegniti druge investitorje. Zagotoviti je potrebno 
lastna sredstva, ki bodo zadoščala za začetek novih dejavnosti v okviru »novega« 
hčerinskega podjetja in nato pridobiti dodatna sredstva, bodisi v obliki posojil ali pa 
kapitalskih vložkov. Za ustrezno aktiviranje tega podjetja bo potrebna dokapitalizacija v 
višini, ki bo »zadovoljila« banke in omogočila nemoteno poslovanje tudi v kriznem 
obdobju. 
 
 

4.4 Ugotovitve, zaključki in priporočila 

Predstavljeni primer reševanja krize v podjetju, ki se je v dolgoletni zgodovini 
svojega obstoja srečeval s problemom prezadolženosti, je enak oziroma podoben večini 
slovenskih podjetij v težavah. Zaradi zelo visoke skupne zadolžitve, ki je povzročala 
insolventnost oziroma plačilno nesposobnost, je vodstvo sprožilo postopek prisilne 
poravnave, kar je bila, po mojem mnenju, pravilna in nujna odločitev. 

Prisilna poravnava je samo eden izmed možnih načinov reševanja kriz v podjetjih. 
V večini primerov pa so podjetja v krizi tako zadolžena, da brez ustreznega zmanjšanja 
obveznosti ne morejo več normalno poslovati. V takem primeru je še edini možen ukrep 
stečaj podjetja. Le-ti pa imajo mnogo negativnih učinkov in so pogosto družbeno ter 
ekonomsko težko sprejemljivi. Ne prizadenejo samo zaposlenih, ki ostanejo brez dela in 
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lastnikov, marveč tudi dobavitelje, kupce, distributerje, finančne ustanove ter skupnost 
kot celoto.  

Najpomembnejši pri reševanju krize v podjetjih sta pravilna diagnoza ter določitev 
težav. Vodstvo obravnavanega podjetja je v letu 1999 pravilno in pravočasno označilo 
prezadolženost kot glavni razlog za težave v podjetju. Le-ta pa je izhajala iz prejšnjih 
časov in je bila ustvarjena ob drugem vodstvu podjetja. 
 Podjetje je imelo zanimiv tržni proizvod in velik tržni delež, saj je proizvodnja 
grafoskopov predstavljala 10% svetovne proizvodnje. Trg je bil zagotovljen, saj so 
imeli sklenjene dolgoročne pogodbe s številnimi tujimi prodajalci na vseh kontinentih. 
Najpomembnejša trga sta bila ameriški in zahodnoevropski. Tudi dejstvo, da je 95% 
realizacije podjetje doseglo na tujih trgih, je bilo pozitivno. Kadrovsko in tehnološko so 
bili, za takratne razmere, solidno zasedeni. 
 Iz povedanega izhaja, da je bila odločitev vodstva o uvedbi postopka prisilne 
poravnave pravilna. S tem so omogočili nadaljevanje proizvodnje in obstoj podjetja. 
Pravilnost take odločitve so nenazadnje potrdili tudi upniki s sprejemom predloga. 
Banke kot največje upnice so z reprogramom in znižanjem obrestnih mer podjetju 
omogočile nadaljevanje proizvodnje, sebi pa možnost, da svoja plasirana sredstva 
dobijo povrnjena v celoti oziroma z minimalnim odpisom. V primeru stečaja bi banke 
dobile povrnjene precej nižji znesek (upoštevajoč vrednost premoženja podjetja 
dolžnika). Dobavitelji so sicer prejeli precej nižji znesek svojih terjatev, po drugi strani 
pa so zadržali pomembnega odjemalca svojih storitev. Državne ustanove so z delnim 
odpisom svojih terjatev sicer nekaj izgubile, vendar pa so z ohranitvijo podjetja 
ponovno pridobile »stranko«, ki bo redno poravnavala svoje obveznosti v državno 
blagajno (za 200 zaposlenih). Posredno pa so za vse delavce, ki so s tem ohranili 
delovna mesta »privarčevali« sredstva, ki bi delavcem pripadala iz naslova socialnih in 
ekonomskih bonitet v primeru brezposelnosti. 
 Učinki postopka prisilne poravnave so se pokazali že v naslednjem letu. Kapital 
družbe je ponovno postal pozitiven in zakonsko zadosten, družba pa je, sicer preko 
hčerinskega podjetja, poslovala pozitivno in s sorazmerno visokim dobičkom. Dobiček 
hčerinskega podjetja je bil v celoti porabljen za kapitalsko ojačanje matične družbe. 
Podjetje je poravnalo svoje obveznosti popolnoma v skladu s sprejetim načrtom 
finančne reorganizacije. Podjetju je k uspešnemu poslovanju pripomogel tudi zelo 
močan ameriški dolar. Vsi kazalci poslovanja so bili pozitivni, kar je popravilo boniteto 
podjetja tudi pri bankah in ponovno omogočilo družbi najemanje kratkoročnih posojil, 
ki so dodatno omogočila uspešno poslovanje družbe. 
 Ponovno se je izkazala pozitivna vloga postopka prisilne poravnave pri zdravljenju 
krize v podjetju na eni strani in za pospešen razvoj na drugi strani. 
 Ker pa postaja sodobno okolje, za katerega so značilne neprestane spremembe, vse 
bolj dinamično, globalno in kompleksno, pa se je že v letu 2003 v podjetju Vega (velja 
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pa to tudi za veliko drugih slovenskih podjetij) izkazalo, da je prisilna poravnava sicer 
nujen, a hkrati tudi nezadosten pogoj za preživetje podjetja. 
 Ponovno lahko ugotovimo, da vodstvo podjetja ni »zaspalo« na lovorikah prisilne 
poravnave, ampak je pravočasno reagiralo na težave, ki so se pokazale. Le-te so 
povezane predvsem s spremembami na svetovnem trgu. Zadnja leta svet zaznamujejo 
medsebojno povezana dogajanja, kot so intenzivna globalna konkurenca, hitro 
zastarevanje znanja, strojev in naprav zaradi tehnološkega napredka, hitre spremembe 
cen surovin, nenazadnje pa tudi hitre spremembe tudi v političnih sistemih. Vse te 
spremembe so direktno zadele tudi obravnavano podjetje. Poleg tega je pogodbo o 
nakupu grafoskopov prekinil tudi največji kupec, ki je od Vege kupoval 40% celotne 
proizvodnje. Dodatno težavo za podjetje je predstavljalo tudi veliko znižanje vrednosti 
ameriškega dolarja (več kot 30% v zadnjih dveh letih) ter stečaji pomembnejših kupcev 
v Evropi. 
 Navedene spremembe na svetovnem trgu in konkretni dogodki, ki so negativno 
vplivali na poslovanje obravnavanega podjetja, bi otežile poslovanje tudi v precej 
trdnejših podjetjih. Vse te današnje spremembe v okolju so namreč tako korenite, hitre, 
kompleksne, nepredvidljive in številne, da podjetjem preprosto ne uspe ustrezno 
reagirati na izzive okolja, ne da bi pri tem zašla v večje ali manjše krize. Dejstvo je, da 
nobeno podjetje ni varno pred temi nevarnostmi. Vprašanje je le, ali njegovo vodstvo in 
lastniki pravočasno spoznajo preteče nevarnosti ter začnejo pravilno ukrepati. 
 Iz pregleda internih virov podjetja in z razgovorom z direktorjem sem ugotovil, da 
so svoje naloge in zadolžitve pravočasno in pravilno zastavili. Predvidevajo, da se bo v 
kratkoročnem obdobju nadaljeval trend upadanja trga grafoskopov, zlasti v razvitih 
državah. Prav tako se zavedajo dejstva, da se bo trend upadanja cen in večjega 
povpraševanja po nižjecenovnih aparatih, nadaljeval. Cena postaja namreč 
najpomembnejši dejavnik. V teh okoliščinah se bo konkurenca z Daljnega vzhoda vse 
bolj krepila, saj zaradi drugačnih ekonomskih okoliščin nastopa na trgu z nižjimi 
cenami. Pri pregledu internih virov sem določil slabosti družbe in jih razdelil na: 
 

- previsoka občutljivost in ranljivost zaradi monokulturne programske usmeritve, 
ki temelji na grafoskopu kot najbolj nosilnem proizvodu, 

- zmanjševanje svetovnega trga grafoskopov in s tem tudi optičnih elementov 
zanje zaradi pojava novih tehnologij v prezentacijah, 

- nižanje dodane vrednosti v absolutnem in relativnem merilu kot posledica 
kombiniranih učinkov zmanjšanja prodaje in zmanjšanja povpraševanja po bolj 
zahtevnih modelih z višjo stopnjo tehnologije, 

- nezmožnost cenovnega konkuriranja proizvajalcem grafoskopov z Daljnega 
vzhoda pri tehnološko manj zahtevnih aparatih zaradi višjih stroškov materiala, 
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storitev in dela ter podjetništvu manj prijazno okolje z visoko stopnjo regulacije 
in administrativnih ovir, 

- kapitalska »podhranjenost« oziroma nezadosten lastni kapital, ki bi omogočil 
vlaganje podjetja v aktivnosti, vezane na programsko prestrukturiranje tudi v 
težkih časih. 

 
Zaradi navedenih negativnih gibanj v svetovnem gospodarstvu in opisanih slabosti v 

samem podjetju je nujno potrebno, da vodstvo izvede postopek programskega in 
drugega prestrukturiranja. Cilj le-tega mora biti zagotovitev dolgoročnega učinkovitega 
in uspešnega poslovanja in dolgoročne globalne konkurenčnosti.  
 Seveda bo tudi v nadaljnjem obdobju nosilen program Vege program grafoskopov. 
Cilj vodstva je, in mora biti, ostati eden od treh vodilnih proizvajalcev grafoskopov na 
svetu in zadržati, oziroma povečati sedanji več kot 10% svetovni delež ob zagotovitvi 
vsaj 4% donosnosti prodaje. Obstoječi tržni delež bo podjetje zadržalo oziroma 
povečalo predvidoma z naslednjimi aktivnostmi: 
 

- s prodorom na vse pomembne svetovne trge in s povečano prodajo zlasti v 
državah vzhodne Evrope, Afrike, Južne Amerike, Bližnjega, Srednjega in 
Daljnega vzhoda, 

- s krepitvijo grafoskopov pod lastno blagovno znamko, zlasti na novih trgih, 
- z nudenjem celotnega spektra grafoskopov, od najbolj enostavnih nizkocenovnih 

do najbolj zahtevnih in s tem tudi najdražjih modelov, 
- s prodorom v direktne distribucijske verige in kataloško prodajo, 
- s širitvijo prodajnega programa z dodatno prezentacijsko opremo. 

 
Pomembna aktivnost, ki je vodstvo že izvaja in jo bo potrebno izvajati tudi v naprej, 

je na področju zagotovitve primerne donosnosti prodaje oziroma kapitala. To lahko 
družba doseže z naslednjimi aktivnostmi: 
 

- s »prevetritvijo« portfelja izdelkov glede na njihovo donosnost in dodano 
vrednost za kupce, 

- z znižanjem stroškov z racionalizacijo, 
- z organizacijsko in kadrovsko racionalizacijo, 
- z organiziranjem proizvodnje modelov, ki jih ni mogoče, zaradi previsokih 

stroškov v Sloveniji, proizvajati z dobičkom v cenejših proizvodnih okoljih, 
- z zmanjševanjem valutnega tveganja, 
- z dvigom produktivnost, zlasti režijskih delavcev. 
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Pomembno za nadaljnjo rast družbe bo uvajanje novih programov z višjo dodano 
vrednostjo in višjo razvojno stopnjo proizvodov. Opisana aktivnost bo usmerjena k 
dodatnemu zmanjševanju odvisnosti podjetja od prodaje grafoskopskega programa. 
Vodstvo si je zastavilo cilj, po katerem naj bi v letu 2006 prihodki od prodaje 
»negrafoskopskega« programa predstavljali vsaj tretjino celotnih prihodkov (5-6 mio 
EUR). V letu 2003 je prodaja grafoskopov predstavljala 76% celotne prodaje. 
 V prvem obdobju bodo gradili na novih programih oziroma proizvodnji in/ali 
trženju proizvodov tehnološko sorodnih programov, kjer lahko izkoristijo in nadgradijo 
sedanje znanje in tehnologije iz projekcijske optike, finomehanike, prenosa slike in 
svetlobe. Izkoriščanje sorodnih tehnologij omogoča namreč organsko rast in predstavlja 
manj rizično obliko kot popolni strukturni preskok programa. 
 Eden od pomembnih pogojev za uspešno optimiranje ter uspešno izvedbo 
programskega prestrukturiranja bo tudi prilagoditev notranje organizacije. Graditi je 
potrebno predvsem na povečanju odzivnosti firme na zunanje vplive in krepitev 
motivacije in odgovornosti za posamezne programe. Uvesti bo potrebno projektno 
vodenje, ki bo temeljilo na vsebinski podpori vodstva ter na ključne programe locirati 
podjetniško orientirane kadre. To bo seveda pomenilo tudi določene zamenjave v 
obstoječi kadrovski strukturi podjetja, vendar bo to nujno izpeljati. Navedene 
spremembe na svetovnem trgu nujno zahtevajo »moderne« kadre, ki so ustrezno 
izobraženi in prilagojeni trenutnim razmeram. 

Zadnje priporočilo vodstvu podjetja je povezano s poslovno stavbo družbe. Le ta se 
nahaja v industrijski coni v Ljubljani. Glede na visoko ceno nepremičnin na trgu v 
Ljubljani in visoke prispevke za zemljišče bi bilo koristno razmisliti o selitvi 
proizvodnje na cenejšo lokacijo. Tudi prostorska razporeditev proizvodnje ni 
popolnoma ustrezna, saj trenutno poteka proizvodnja v dveh nadstropjih. Poslovna 
stavba je dokaj nova in dobro ohranjena in locirana v neposredni bližini ljubljanske 
obvoznice. Mnenja sem, da je za dodano vrednost, ki jo družba dosega, predmetna 
nepremičnina predraga in bi bilo dejansko potrebno razmisliti o ustrezni, a cenejši 
lokaciji. To bi, glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu v Sloveniji, 
pomenilo znižanje stroškov poslovanja, kar bi seveda pozitivno vplivalo na uspešnost 
poslovanja družbe. Seveda je za tak korak potreben dogovor z bankami (predvsem s 
SIB oz. njeno prevzemnico NLB), ki imajo zastavne pravice na nepremičnini Vege. 
 Glede na navedeno, pregledano literaturo in interne vire podjetja, kakor tudi 
razgovore z vodstvom, lahko ugotovim, da je bil opisani postopek prisilne poravnave 
nujen in popolnoma upravičen postopek. Bil je strokovno in pravočasno opravljen ter je 
prinesel tudi pričakovane rezultate, tako za družbo kakor tudi za upnike. 
 Seveda pa je družba sestavni del globalnega trga, ki ni statičen in tako se morata 
obnašati tudi moderno vodstvo in management. Čeprav so bili učinki prisilne poravnave 
zelo dobri in visoki, vodstvo ni zaspalo, ampak se je zavedalo nevarnosti, ki vladajo na 
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trgu. Pravočasno je zaznalo novo krizo v podjetju in se z ustreznimi aktivnostmi 
spustilo v boj z njo. Vodstvo se zaveda, da samo z obstoječim programom ne bo 
ohranilo podjetja ter venomer išče nove proizvode z višjo dodano vrednostjo in tako 
prilagaja prodajni program modernemu trgu. 
 Pomembno je, da vodstvo uresniči svoje začetne cilje, in da kvalitetno in 
pravočasno opravi vse zadane naloge, saj bo samo v tem primeru zadržalo oziroma 
povečalo delež na svetovnem trgu. Le-ta pa je osnovni pogoj za obstoj podjetja. Seveda 
pa brez sodelovanja in razumevanja s strani zunanjih, a zelo povezanih, subjektov ne bo 
šlo. Tu imam v mislih predvsem banke in državne ustanove, ki bodo morale razumeti in 
podpreti aktivnosti vodstva. Moja ugotovitev je, da so te aktivnosti pravilne in da ob 
sodelovanju vseh povezanih subjektov lahko ponovno prinesejo pozitivne rezultate. 
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5. ZAKLJUČEK 

 
Z diplomsko nalogo sem želel opredeliti krize v podjetjih, navesti vrste, znake in 

vzroke kriz ter se kasneje osredotočiti na primer enega samega podjetja v krizi, ki je 
svoje težave v poslovanju poskušalo rešiti s postopkom prisilne poravnave. Glede na 
tematiko diplomske naloge sem se posvetil prisilni poravnavi kot enemu izmed možnih 
načinov reševanja krize v podjetju. 
 Kriza lahko v podjetjih nastopi v različnih oblikah, zato splošno sprejete in ene 
same definicije krize ni. Lahko pa rečem, da je večini definicijam skupna nenadnost, 
časovni pritisk in negotovost, kar pomeni, da mora vodstvo hitro in v negotovem okolju 
sprejemati odločitve in obvladovati vse udeležence v krizi. Za podjetje je kriza 
okoliščina, v kateri ne more več normalno delovati. Kriza namreč onemogoča doseganje 
ciljev podjetja in lahko ogroža celo njen obstoj. Tudi, če kriza nima tako dramatičnih 
razsežnosti, je njen negativen vpliv na podobo podjetja lahko tako velik, da podjetje ne 
bo moglo več dolgo obstajati. 
 Pri proučevanju konkretnega primera sem ugotovil, da so se vse teoretične 
predpostavke o krizi v podjetju potrdile tudi v tem primeru. V nekem trenutku je 
vodstvo podjetja ugotovilo, da svojih obveznosti ne more več redno servisirati. Ravno 
tako je skupna izguba zajedala v kapital podjetja, ki je postal negativen. Le pravočasna 
reakcija vodstva podjetja je preprečila propad. Vodstvo je pri svoji odločitvi o prisilni 
poravnavi razmišljalo tudi o uvedbi stečaja kot edini alternativi. Vendar pa bi bila 
uvedba stečaja dejansko nepotrebna in nepravilna odločitev v tistem času. Ugotovljeno 
je bilo, da se podjetje lahko obdrži in tudi napreduje ob zmanjšanju in reprogramu 
svojih obveznosti. S takim predlogom so se strinjali tudi vsi udeleženci v postopku: 
dobavitelji, banke, državni organi.... Tudi oni so ocenili, da je proizvodnja kvalitetna in 
proizvod tržno zanimiv, da je podjetje tehnološko in kadrovsko dovolj močno in da je 
novo vodstvo vredno njihovega zaupanja. Kasnejši rezultati poslovanja so dodatno 
potrdili pravilnost predloga o uvedbi prisilne poravnave. 
 Čeprav obstaja v javnosti dokaj negativno mnenje o postopku prisilne poravnave, se 
je v proučevanem primeru izkazalo nasprotno. Za razliko od pogostega mnenja, da 
prisilno poravnavo izvajajo lastniki podjetja izključno z namenom, da zmanjšujejo 
obveznosti podjetja in na nek način »naplahtajo« upnike, sebi pa zagotovijo dodaten 
zaslužek, za obravnavani primer tega ne moremo trditi. Vsi upniki so bili ustrezno 
poplačani, kar je za njih še pomembnejše, pa je podjetje z njimi poslovalo še naprej. 
Ravno dejstvo, da dobavitelji z uspešnim postopkom prisilne poravnave ohranijo 
pomembnega odjemalca svojih proizvodov in storitev, pripomore k podpori pri 
postopku. Nemalokrat se je namreč zgodilo, da je stečaj večjega podjetja pomenil tudi 

 48 
 



Zaključek 
 

propad številnih manjših dobaviteljev, katerih proizvodnja je večinoma povezana prav s 
tem podjetjem. 
 V nalogi pa se je ponovno izkazalo, da je trg dinamična kategorija, ki se nenehno 
spreminja in globalizira. To se še posebej intenzivno dogaja ravno v zadnjih letih. 
Zaradi zaostrenih razmer na trgu je podjetje v letu 2003 ponovno zašlo v težave. Le-te 
so nastale zaradi popolnoma drugačnih razlogov kot težave pri obravnavanem postopku 
prisilne poravnave. Podjetje se ubada z manjšim povpraševanjem, cenovno konkurenco 
podjetij z Bližnjega vzhoda (predvsem Kitajske), odpovedi pogodb s strani največjega 
kupca itd. Tudi te težave so opisane v diplomski nalogi, predvsem z namenom potrditi 
tezo, da je prisilna poravnava sicer nujen, a nezadosten ukrep za obstoj podjetja. V 
nalogi sem ugotovil, da se vodstvo podjetja zaveda težav in da je pravočasno pričelo z 
aktivnostmi za zmanjšanje njihovega vpliva. Poglavitno vlogo, tako pri uspešni izvedbi 
prisilne poravnave kot tudi pri reševanju novonastalih težav, je odigralo uspešno 
vodstvo podjetja. Cilji diplomske naloge so bili v celoti uresničeni. 
 Skozi raziskavo in navedbe v diplomski nalogi lahko prikažem krajšo SPIN analizo 
za obravnavano podjetje in skušam ugotoviti, katere so prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti družbe.  
 Glavna prednost družbe Vega d.d. glede na konkurenco, ki se ukvarja s proizvodnjo 
podobnih izdelkov, je njena prilagodljivost glede na obstoječe potrebe trga. Podjetje 
lahko hitro reagira in kupcu ponudi tudi manjše količine, kar v glavnem večji svetovni 
konkurenti ne morejo. Prav tako kot prednost družbe štejem tudi strokovni kader z 
dolgoletnimi izkušnjami. 
 Slabosti družbe so likvidna finančna sredstva, potrebna tako za nove proizvode, 
kakor tudi za nove trge. Zaradi padanja prometa in slabših poslovnih rezultatov banke 
podjetja ne kreditirajo več. Tudi novih kapitalskih vložkov je, ob takih poslovnih 
rezultatih, težko pridobiti. Čeprav sem kadrovsko zasedenost uvrstil med prednosti 
podjetja, pa jih istočasno uvrščam tudi med slabosti, saj so predvsem v oddelkih nabave, 
komerciale in financ potrebne določene spremembe s kadri, z ustrezno izobrazbo in 
modernim dojemanjem svetovnega trga in financ. 
 Priložnosti podjetja vidim ravno v dosedanji veliki odvisnosti od proizvodnje enega 
izdelka – grafoskopa. Pravočasne ugotovitve vodstva glede nadaljnjega padanja prodaje 
tega proizvoda in njihove ocene o bodočnosti ponujajo podjetju možnost razširitve 
prodajnega programa, tako na delu, ki ga sami proizvajajo, kakor tudi na delu, kjer bodo 
nastopali le kot trgovci. Kot priložnost ponovno navajam tudi preselitev celotne družbe 
na cenejši lokacijo, kar bi precej znižalo stroške poslovanja. 
 Nevarnosti, ki pretijo družbi, pa vidim predvsem v trenutnem nedorečenem stanju z 
največjo banko – upnico. Le-ta ima svoje terjatve zavarovane z zastavno pravico na 
poslovni stavbi in tudi na večinskem deležu podjetja. V primeru nerazumevanja in 
nesodelovanja s strani banke bodo vse aktivnosti vodstva podjetja brezpredmetne. 
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Ravno tako obstaja nevarnost za podjetje, da ne uspejo pravočasno prestrukturirati 
proizvodnje skladno z načrtom, ki so ga pripravili. 
 Naloga podjetja Vega je torej, da predvsem poskuša takoj in v bodoče izkoristiti 
svoje prednosti in priložnosti ter zmanjšati ali uničiti slabosti ter se ogniti nevarnostim. 
S tem mislim na to, da še naprej vlaga v znanje svojih zaposlenih in po potrebi določene 
tudi zamenja, da nadaljujejo, s, po mojem mnenju, pozitivnim programom 
prestrukturiranja, nadaljujejo s širjenjem tako prodajnega programa kot tudi prodajnega 
trga, s sodelovanjem in razgovori s finančnimi ustanovami, poskušajo pridobiti dodatna 
finančna sredstva (predvsem iz naslova povezav s strateškimi partnerji) ter z ustrezno 
razpršenostjo prodajnih trgov skušajo čimbolj zmanjšati negativne vplive sprememb 
deviznih tečajev. 
 Zastavljene hipoteze na začetku naloge so bile skozi obravnavana poglavja 
potrjene: 
 

- V konkretnem primeru prezadolženost podjetja in s tem povezana nezmožnost 
rednega poravnavanja obveznosti nikakor ni pomenila propada. S sodelovanjem 
in dogovori z vsemi udeleženci (upniki,zaposleni...) je vodstvo podjetja ohranilo 
proizvodnjo, upniki so dobili svoje terjatve poplačane skladno s programom, 
zaposleni so ohranili delovna mesta. Čeprav lahko ob pregledu podatkov 
poslovanja v letu pred postopkom pomislimo, da za podjetje ni rešitve, pa je s 
preudarnim ravnanjem vodstva in vseh udeležencev podjetje preživelo. 

- Ponovno se je potrdilo tudi dejstvo, da je bil sam postopke prisilne poravnave 
nujen in tudi pravilen, ter da je prinesel pričakovane rezultate, ni pa bil zadosten 
pogoj za preživetje podjetja. Če vodstvo ne bi pravočasno zaznalo v tretjem 
poglavju opisanih težav ter jih začelo ustrezno reševati, bi bili vsi rezultati 
prisilne poravnave izničeni. Le-ti so enkratni in se izkažejo že takoj po 
postopku. Brez ustreznih aktivnosti vodstva, ki bo nenehno »na preži«, ki bo 
vedno proučevalo prednosti in slabosti svojega podjetja, brez kadrovskih in 
tehnoloških spremljav razvoja, bodo ti rezultati tudi ostali enkratni. Prisilna 
poravnava bo tako izgubila svoj namen. S postopkom bo propad podjetja le 
prestavljen na kasnejše obdobje, ne bodo pa odpravljeni razlogi zanj. 

- Pri spremljavi aktivnosti vodstva ob težavah, s katerimi se srečujejo, sem dobil 
občutek, da imam opravka z vodstvom, ki se je pravočasno zavedlo težav in si 
postavilo cilje za njihovo reševanje, ki so realni in po mojem trdnem prepričanju 
lahko prinesejo tudi želene rezultate. Prepričal sem se, da se vodstvo zaveda 
svojih pomanjkljivosti, ter da so si pravočasno zastavili naloge, ki so nujno 
potrebne za obstoj podjetja. Cilji so realni in usmerjeni k izhodu iz krize ter 
zahtevajo velike napore vseh zaposlenih, predvsem pa vodstva podjetja. 
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Zaradi nenehnih sprememb, ki se dogajajo v svetovnem gospodarstvu in zaradi 
vedno novih dejstev, ki vplivajo na gospodarske subjekte, bo razlogov za krize v 
podjetjih vedno več. Pomembno je, da se podjetja možnosti kriz zavedajo in neprestano 
opazujejo svojo okolico ter pravočasno zaznajo morebitne težave. Tako kot tudi pri 
človeku je pri podjetju izrednega pomena pričeti z zdravljenjem v začetni fazi bolezni. 
Pri hujših boleznih pa ponavadi ne pomaga samo predpisano zdravilo, ampak je v večini 
primerov potrebno spremeniti celoten način svojega dotedanjega življenja.
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Priloga 1: BS podjetja Vega d.d. na dan postopka PP-31.12. 1999 
 

 
   v 1000 SIT 
  31.12.1999 31.12.1998 
SREDSTVA   1.367.590 2.136.155 
A.  STALNA SREDSTVA 1.109.128 1.149.181 
        
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.947 9.505 
1. Koncesije, patenti, licence 2.947 9.505 
II. Opredmetena osnovna sredstva 930.072 1.118.584 
1. Zemljišča 57.660 70.104 
2. Zgradbe 786.162 844.347 
3. Oprema 86.250 204.133 
III. Dolgoročne finančne naložbe 176.109 21.092 
1. Delnice in deleži podjetij v skupini 175.026 17.409 
2. Druge delnice in deleži 1.083 3.683 
        
B. GIBLJIVA SREDSTVA 258.462 986.974 
        
I. Zaloge 22.276 573.562 
1. Material 10.389 351.333 
2.a Polizdelki 4.125 68.780 
2.b Nedokončana proizvodnja 0 101.461 
3. Proizvodi 5.631 47.181 
4. Trgovsko blago 2.131 4.807 
II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 5.853 7.181 
1. Druge dolgoročne terjatve 5.853 7.181 
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 187.675 373.510 
1. Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini 0 37.134 
2. Kratkoročne terjatve do kupcev 163.099 316.676 
3. Dani predujmi 2.836 5.864 
4. Druge kratkoročne terjatve 21.740 13.836 
IV. Kratkoročne finančne naložbe 0 29.703 
1. Kratkoročno dana posojila drugim 0 29.703 
V. Denarna sredstva 7.265 3.018 
1. Gotovina v blagajni 4 4 
2. Denarna sredstva v banki 7.261 3.014 
VI. Aktivne časovne razmejitve 35.393 0 
2. Nezaračunani prihodki 35.393 0 
    
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.367.590 2.136.155 
A. KAPITAL -775.051 -546.027 
I. Osnovni kapital 1.176.410 955.183 
IV. Prenešena izguba iz prejšnjih let -1.444.401 -1.333.960 
V. Revalorizacijski popravek kapitala -95.249 -56.810 
1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 445.812 344.014 
2. Revalorizacijski popravek prenešene izgube -541.061 -400.824 
VI. Nerazdeljena izguba poslovnega leta -411.811 -110.440 
        
B. DOLGOROČNE REZERVACIJE 225.965 22.063 
1. Druge dolgoročne rezervacije 225.965 22.063 
        
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 1.308.427 1.407.344 
1. Dolgoročno dobljena posojila pri bankah 1.076.483 1.356.671 
2. Dolgoročno dobljena posojila pri drugih 231.944 50.673 
        
Č. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 177 964 
2. Dolgoročne obveznosti druge 177 964 
        
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 130.975 155.744 
1. Kratkoročno dobljena posojila pri podjetih v skupini 0 21.843 
2. Kratkoročno dobljena posojila pri bankah 130.000 130.000 
3. Kratkoročno dobljena posojila pri drugih 975 3.901 
        
E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 477.097 1.094.922 
1.a Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev 71.764 203.277 
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 19.189 338.519 
2. Kratkoročne obveznosti do delavcev 18.142 55.333 
3. Kratkoročne obveznosti do države 43.050 30.651 
4. Obresti 154.846 144.740 
5. Kratkoročne obveznosti za predujme 103 1.833 
6. Druge kratkoročne obveznosti 170.003 320.569 
        
F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 1.145 
1. Kratkoročno odloženi odhodki 0 1.145 

  



Priloga 2: Izkaz poslovnega uspeha za obdobje 1.1. – 31.12. 1999 

   v 1000 SIT
  1999 1998 
A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 2.080.897 3.511.933
1. ČP iz prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 388.018 147.785
2. ČP iz prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 1.380.817 3.339.909
3. ČP iz prodaje blaga in materiala na domačem trgu 309.321 9.656
4. ČP iz prodaje blaga in materiala na tujem trgu 2.741 14.583
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG   42.785
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 207.666   
Č. VREDNOST USREDSTVENIH LAST. PROIZVODOV 7.114 4.316
D. DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA 12.952 7.814
E. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.893.297 3.566.848
F. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.634.481 2.640.938
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 312.040 17.004
2.  Stroški materiala 854.375 2.065.694
3. Stroški storitev 468.066 558.240
G. STROŠKI DELA 204.454 595.256
1. Stroški plač 159.892 412.646
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 25.838 72.837
3. Drugi stroški dela 18.724 109.773
H. AMORTIZACIJA 99.155 113.619
I. ODPISI OBRATNIH SREDSTEV 38.260 41.783
J. REZERVACIJE 0 0
K. DRUGI ODHODKI POSLOVANJA 24.945 26.619
L. DOBIČEK IZ POSLOVANJA   148.633
M. IZGUBA IZ POSLOVANJA 107.998   
N. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 38.586 84.264
1. Prihodki na podlagi deležev iz dobička 8.306 86
2. Prihodki od obresti 288 6.180
3. Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik 28.162 33.382
4. Drugi prihodki od financiranja 1.831 7.549
5. Revalorizacijski presežek 0 37.067
O. ODPISI DOLGOROČ. IN KRATKOROČ.FIN. NALOŽB 3.609 1.327
P. OBRESTI IN DRUGI ODHODKI OD FINANCIRANJA 157.682 169.242
1. Odhodki za obresti 83.422 101.096
2. Odhodki za negativne tečajne razlike 22.180 30.659
3. Drugi finančni odhodki 24.645 37.487
4. Revalorizacijski primanjkljaj 27.435 0
R. DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA   62.328
S. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA 230.703   
Š. IZREDNI PRIHODKI 405.831 25.356
T. IZREDNI ODHODKI 586.939 198.124
1. Obresti iz naslova prisilne poravnave 273.487 118.987
2. Drugi izredni odhodki 313.452 79.137
U. CELOTNI DOBIČEK     
V. CELOTNA IZGUBA 411.811 110.440
Z. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0
X. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 411.811 110.440
 

 
 



Priloga 3: Razporeditev terjatev po upnikih po razredih 
 

 

  



Priloga 3: Razporeditev terjatev po upnikih po razredih 
 

  



Priloga 4: Predračunska BS na dan uvedbe postopka PP 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Priloga 5: Projekcija denarnih tokov za obdobje 2000 - 2004 
 

  



Priloga 6: BS podjetja Vega d.d. na dan 31.12. 2000 

 
   v 1000 SIT
  31.12.2000 31.12.1999
SREDSTVA 1.194.432 1.367.590 
A.  STALNA SREDSTVA 822.328 1.109.128 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 678 2.947 
1. Koncesije, patenti, licence 678 2.947 
II. Opredmetena osnovna sredstva 490.258 930.072 
1. Zemljišča 17.396 57.660 
2. Zgradbe 454.487 786.162 
3. Oprema 18.375 86.250 
III. Dolgoročne finančne naložbe 331.392 176.109 
1. Delnice in deleži podjetij v skupini 330.213 175.026 
2. Druge delnice in deleži 1.179 1.083 
B. GIBLJIVA SREDSTVA 372.104 258.462 
I. Zaloge 4.190 22.276 
1. Material 0 10.389 
2. Nedokončana proizvodnja 0 4.125 
3. Proizvodi 0 5.631 
4. Trgovsko blago 4.190 2.131 
II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 4.347 5.853 
1. Druge dolgoročne terjatve 4.347 5.853 
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 48.258 187.675 
1. Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini 30.065 0 
2. Kratkoročne terjatve do kupcev 6.263 163.099 
3. Dani predujmi 811 2.836 
4. Druge kratkoročne terjatve 11.119 21.740 
IV. Kratkoročne finančne naložbe 285.624 0 
1. Kratkoročno dana posojila drugim 285.624 0 
V. Denarna sredstva 29.685 7.265 
1. Gotovina v blagajni 6 4 
2. Denarna sredstva v banki 29.679 7.261 
VI. Aktivne časovne razmejitve 0 35.393 
2. Nezaračunani prihodki 0 35.393 
C.  ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 758.439 758.439 
   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.194.432 1.367.590
A. KAPITAL 127.852 -775.051 
I. Osnovni kapital 133.000 1.176.410 
II. Vplačani presežek kapitala 1 0 
IV. Prenešena izguba iz prejšnjih let -800.141 -1.444.401 
V. Revalorizacijski popravek kapitala -121.359 -95.249 
1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 11.837 445.812 
2. Revalorizacijski popravek prenešene izgube -133.196 -541.061 
VI. Nerazdeljena izguba/dobiček poslovnega leta 916.351 -411.811 
B. DOLGOROČNE REZERVACIJE 3.856 225.965 
1. Druge dolgoročne rezervacije 3.856 225.965 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 880.625 1.308.427 
1. Dolgoročno dobljena posojila pri bankah 880.625 1.076.483 
2. Dolgoročno dobljena posojila pri drugih 0 231.944 
Č. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 0 177 
2. Dolgoročne obveznosti druge 0 177 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 33.017 130.975 
1. Kratkoročno dobljena posojila pri podjetjih v skupini 3.017 0 
2. Kratkoročno dobljena posojila pri bankah 0 130.000 
3. Kratkoročno dobljena posojila pri drugih 30.000 975 
E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 149.082 477.097 
1.a Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev 0 71.764 
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 26.442 19.189 
2. Kratkoročne obveznosti do delavcev 2.957 18.142 
3. Kratkoročne obveznosti do države 31.974 43.050 
4. Obresti 34.089 154.846 
5. Kratkoročne obveznosti za predujme 63 103 
6. Druge kratkoročne obveznosti 53.557 170.003 
F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

G.  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 758.439 758.439 

 
 



Priloga 7: Izkaz uspeha podjetja Vega d.d.za obdobje 1.1. – 31.12. 2000 
 

 

 

   v 1000 SIT
  2000 1999
A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 421.113 2.080.897
1. ČP iz prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 414.183 388.018
2. ČP iz prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 181 1.380.817
3. ČP iz prodaje blaga in materiala na domačem trgu 6.749 309.321
4. ČP iz prodaje blaga in materiala na tujem trgu 0 2.741
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 0   
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 9.757 207.666
Č. VREDNOST USREDSTVENIH LAST. PROIZVODOV 0 7.114
D. DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA 27.607 12.952
E. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 438.963 1.893.297
F. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 90.896 1.634.481
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 8.188 312.040
2.  Stroški materiala 24.878 854.375
3. Stroški storitev 57.830 468.066
G. STROŠKI DELA 114.384 204.454
1. Stroški plač 71.291 159.892
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 11.763 25.838
3. Drugi stroški dela 31.330 18.724
H. AMORTIZACIJA 41.739 99.155
I. ODPISI OBRATNIH SREDSTEV 15.241 38.260
J. REZERVACIJE 0 0
K. DRUGI ODHODKI POSLOVANJA 14.646 24.945
L. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 162.057   
M. IZGUBA IZ POSLOVANJA   107.998
N. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 159.784 38.586
1. Prihodki na podlagi deležev iz dobička 73 113
1a. Prihodki na podlagi deležev iz dobička podjetij v skupini 139.610 8.192
2. Prihodki od obresti 1.771 288
3. Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik 7.178 28.162
4. Drugi prihodki od financiranja 7.114 1.831
5. Revalorizacijski presežek 4.038 0
O. ODPISI DOLGOROČ. IN KRATKOROČ.FIN. NALOŽB 0 3.609
P. OBRESTI IN DRUGI ODHODKI OD FINANCIRANJA 68.296 157.682
1. Odhodki za obresti 64.231 83.422
2. Odhodki za negativne tečajne razlike 3.983 22.180
3. Drugi finančni odhodki 82 24.645
4. Revalorizacijski primanjkljaj 0 27.435
R. DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 253.545   
S. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA   230.703
Š. IZREDNI PRIHODKI 729.159 405.831
T. IZREDNI ODHODKI 66.353 586.939
1. Obresti iz naslova prisilne poravnave 11.262 273.487
2. Drugi izredni odhodki 55.091 313.452
U. CELOTNI DOBIČEK 916.351   
V. CELOTNA IZGUBA  411.811
Z. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0
X. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 916.351 411.811
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