
 

 

B
R

A
N

K
A

 R
E

P
N

IK
 

2
0
1
0
 

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

BRANKA REPNIK 

KOPER, 2010 

DIPLOMSKA NALOGA 





 

 

 

Koper, 2010 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

KRIZA V PODJETJU: ODGOVORNOST 

MANAGEMENTA NA PREIZKUŠNJI 

Branka Repnik 

Diplomska naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Drago Dubrovski 





 

III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava odgovornost in obnašanje managerjev v kriznem obdobju. Ker 

sta v septembru 2010 minili dve leti, odkar se je po svetu razširil strah pred gospodarsko 

krizo, sem se v diplomski nalogi osredotočila na primerjavi delovanja vodilnih v slovenskih 

podjetjih. Temo sem obdelala teoretično ter na primeru podjetja. V raziskavi, ki sem jo 

izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika, sem ugotovila, da se je situacija glede na čas pred 

krizo bistveno spremenila. Ker je takšnih podjetij v Sloveniji še mnogo, bi morali ljudje na 

vodilnih poloţajih prevzeti odgovornost. 

Ključne besede: management, odgovornost, gospodarska kriza, slovenska podjetja, finančna 

kriza 

SUMMARY 

In this thesis I tried to examine the behaviour of management in this crisis. In September 2010 

it has been two years, since the fear of the economic crisis, spread throughout the world. I 

focused on the comparison of the leading roles in some Slovenian companies. I studied the 

topic theoretically and on the practice case. Due to the conducted survey in one of the 

companies, I found that this company which is now in bankrupt, had to be faced with many 

difficulties. There are many such firms in Slovenia. It appeared that management contributed 

a great deal to such situation. I believe that people in leadership positions should take 

responsibility for the situation. 

Key words: management, responsibility, economic crisis, Slovenian companies, financial 

crisis 

UDK: 005.34(043.2) 
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1 UVOD 

V zadnjih dveh letih se svetovno gospodarstvo sooča z globalno gospodarsko krizo, in ne le z 

recesijo, ki izhaja iz finančne krize. Za podjetja, posameznike in za slovensko drţavo je 

pomembno, da bi se v tem obdobju najbolje pripravili nanjo in ustrezno ter dovolj hitro 

ukrepali. Negativne posledice mednarodne finančne oziroma gospodarske krize nekatera 

slovenska podjetja še občutijo, saj je slovensko gospodarstvo še vedno v kreditnem krču. 

Diplomska naloga je zasnovana v treh delih. V prvem delu sem se ukvarjala z osnovnimi 

pojmi, kot so kriza, podjetniška in finančna kriza ipd., da sem lahko na tej osnovi bolje 

doumela dogajanje na slovenskem trgu, ki sem ga proučevala v nadaljevanju.  

V drugem delu sem se ukvarjala s pojmom managementa, ki sem ga opredelila kot proces 

vodenja podjetja k ciljem, s katerimi se uresničujejo interesi zaposlenih v podjetju. 

Management je sicer relativno mlada veda, vendar postaja vedno bolj pomemben predmet 

preučevanja. Kar glede na to, da je postala vloga managementa del našega vsakdana, niti ni 

presenetljivo. Danes pomeni management enega najpomembnejših dejavnikov za učinkovitost 

in uspešnost podjetja. V tem delu sem predstavila vlogo managementa v zdravem podjetju. To 

vlogo sem nato v nadaljevanju primerjala z vlogo managementa ob pojavu krize. Poglavje 

sem zaokroţila s sklepom o pomembnosti pripravljenosti podjetja oz. managementa na krizne 

situacije. 

Tretji del diplomske naloge sem namenila vprašanju odgovornosti managementa za krizo v 

podjetju. V prvem delu sem se osredotočila na vprašanje managementa kot glavnega 

povzročitelja krize, v drugem delu pa sem si zastavila vprašanje o odgovornosti managementa 

za krizo v podjetju. Prišla sem do nekaterih sklepov, ki so bili – vsaj zame – presenetljivi. 

Številni dejavniki na primer kaţejo na to, da si nadzorni sveti in managerji v obdobju 

gospodarske krize v nekaterih podjetjih niso pripravljeni zniţati plač. Ob tem sem se soočila z 

napačnimi ravnanji managementa pri sprejemanju poslovnih odločitev, z vsakdanjimi 

napakami ter neetičnostjo pri iskanju vodilnega kadra za podjetje. Posebno pozornost sem 

namenila tudi ukrepom, ki jih je s ciljem pomagati podjetjem v krizi, skušala sprejeti vlada. V 

zadnjem delu sem iskala odgovore na vprašanje, na kakšen način naj podjetja poiščejo izhod 

iz krize. 

Diplomsko nalogo sem zasnovala tako, da sem na teoretična izhodišča navezala oziroma 

podkrepila z nekaterimi primeri iz prakse. Sestavila sem tudi krajši anketni vprašalnik, s 

pomočjo katerega sem svoja dognanja poskušala povezati v zaključeno celoto.  

Namen diplomske naloge je bil, proučiti vpliv in odgovornosti managementa na krizno 

situacijo v podjetju. Osredotočila sem se na management v slovenskih podjetjih, na njihovo 

vodenje podjetja v krizni situaciji, predvsem na njihova dejanja in sprejemanja odgovornosti v 

krizni situaciji. Pri tem sem poskušala dobiti odgovore na vprašanja, kot so: Ali bodo 
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slovenski managerji za svoja dejanja pripravljeni odgovarjati? Oz. ali se bo pokazalo, da so 

ravno oni odgovorni za krizo v podjetju.  

Na največjo teţavo sem naletela pri poskusu neposrednega pridobivanja informacij o tem, ali 

so managerji odgovorni za krizo v posameznem podjetju ali ne. Razumljivo je, da nihče ne 

ţeli priznati svojega neuspeha ali napak, še posebej, če so te tako pomembne, da lahko 

ogroţajo celotno podjetje in mnoţico ljudi, ki se skriva za njim. Pri tem sem si pomagalo z 

anketo, ki sem jo opravila med zaposlenimi v enem izmed slovenskih podjetjih, ki je bilo v 

tem času pogosto omenjeno v javnosti. Gre za podjetje, v katerem so se zaposleni soočali s 

problemi, ki jih je na plan pripeljala gospodarska kriza. 

Teoretični del diplomske naloge je napisan na podlagi proučitve slovenske in tuje literature. 

Pri pisanju empiričnega dela diplomske naloge, ki obsega predstavitev slovenskih podjetij, ki 

so se v kriznem obdobju pogosto srečevala s krizo – predvsem tistih, ki jih je današnja 

situacija najbolj prizadela, pa sem si pomagala s sekundarnimi viri. Na podlagi primerov, ki 

so resnični in vpeti v današnjo gospodarsko situacijo, sem poskušala pridobiti odgovore na 

vprašanje o odgovornosti managerjev za krizo, katere (so)povzročitelji so lahko tudi sami. Da 

sem si lahko ustvarila mnenje o pravilnem ravnanju managerjev ob krizi v podjetju, sem 

poskušala proučiti tudi primer zdravega slovenskega podjetja, ki ga kriza zaradi dobrega in 

uspešnega vodstva ni mogla bistveno prizadeti. 
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2 KRIZA 

Kriza je »stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati; veliko 

pomanjkanje česa; neugodno teţko rešljivo stanje; duševno stanje; ko je človek nesposoben 

premagati subjektivne in objektivne ovire; obdobje v akutni bolezni pred spremembo na 

boljše ali (bistveno) slabše« (SSKJ 2006). 

2.1 Opredelitev pojmov finančna in gospodarska kriza 

Finančna kriza predstavlja besedno zvezo, ki je danes najbolj skrb vzbujajoča. Beseda izraţa 

dramatičen razvoj v bančnem, nepremičninskem in finančnem sektorju. V vsakdanjem 

komuniciranju je pojem postal »popularen« v zadnjih dveh letih, natančneje v drugi polovici 

leta 2008, ko je svet finančna kriza dejansko zajela. S pojmom finančne krize strokovna 

literatura opredeljuje teţave finančnega sektorja in drastični padci vrednosti naloţb. Sledila ji 

je gospodarska kriza, s katero se v strokovni literaturi opredeljuje teţave realnega sektorja 

zaradi posledično zmanjšanega povpraševanja in razpoloţljivosti finančnih virov. Za finančno 

krizo je značilno drastično zniţevanje razpoloţljivih virov financiranja in nastanek tako 

imenovanega finančnega krča. Podjetja, ki na to obdobje niso dovolj pripravljena, nimajo 

ustreznih rezerv za prebroditev krize in jih zmanjšanje likvidnosti na finančnih trgih močneje 

prizadene. 

Sedanja finančna kriza je posledica nepremičninske krize v ZDA. Pok nepremičninskega 

balona je povzročil današnjo finančno krizo, ki pomeni konec širokosrčnega kreditiranja. 

Kriza, ki se je torej v ZDA začela kot nepremičninska, se je kasneje prenesla na finančno 

področje. Potovala je v dveh smereh, in sicer iz ZDA preko Evrope v druge predele sveta, ter 

iz finančnih trgov nazaj v realno gospodarstvo, od koder je sploh prišel hipotekarni povod. 

Tako se je finančna kriza razširila tudi v gospodarstvo in povzročila gospodarsko krizo, do 

katere je prišlo v podjetjih. Gre za enkraten dogodek, ki je večino udeleţencev ujel 

nepripravljene in brez pravilnih odgovorov na vprašanja, povezana z delovanjem organizacij 

v takšnih razmerah. Globalna gospodarska oz. ekonomska kriza ni nekaj, s čimer bi se 

managerji pogosto srečevali. 

2.2 Opredelitev podjetniške krize  

Podjetniška kriza je nenačrtovan in nezaţelen proces, ki traja omejen čas in na katero je 

mogoče le omejeno vplivati in ima vsakršni moţni izid (Krystek 1987, 67). ZDA in druge 

razvite drţave so več investirale, kot so varčevale. Prišlo je do napajanja balonov na trgih 

vrednostnih papirjev in nepremičnin, kar so s financiranjem omogočile drţave s preseţki. Da 

ZDA niso daleč, potrjuje dejstvo, da je finančna kriza prišla tudi do nas. Zavedamo se, da se, 

ko se pojavijo problemi v bankah, to posledično prenese tudi v industrijo. 
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Opredelitve podjetniške krize so v tuji in domači strokovni literaturi precej neenotne. Beseda 

kriza ima v vsakdanjem jeziku prevladujoč negativni pomen, saj jo povezujemo z različnimi 

neprijetnostmi. Kriza v podjetju je teţavno obdobje, v katerem vlada nevarnost in negotovost. 

To je čas, ko je treba sprejeti pomembne odločitve. Kriza torej predstavlja oviro, ki preprečuje 

učinkovito poslovanje in ogroţa obstoj podjetja. Je prehodno teţko obdobje ali prelomnica. V 

vsakodnevnih sporočilih, različnih strokovnih študijah in podjetniških gradivih pogosto 

zasledimo navedbe o naravnih nesrečah, raznovrstnih konfliktih, večjih ali manjših teţavah 

podjetij, ki se na takšen ali drugačen način povezujejo s pojmom krize, ki je pogosto 

uporabljena oznaka za teţavne, nevarne in za prihodnost odločilne poloţaje (Dubrovski 2004, 

13).  

Po Kovaču je kriza preobrat, prelom in velika sprememba v utečenem načinu poslovanja in 

ravnanja zaposlenih, kar pa lahko predstavlja poleg groţnje in nevarnosti za podjetje tudi 

veliko priloţnost za izvedbo nujnih sprememb, mobilizacijo resursov ali pa samo streznitev in 

realno ocenjevanje svojih zmoţnosti (Vila in Kovač 1997, 229). 

2.2.1 Vzroki podjetniške krize 

Kriza je tako kratkotrajno neugodno, nezaţeleno in kritično stanje v organizaciji, ki 

neposredno ogroţa nadaljnji obstoj in razvoj te organizacije, nastalo pa je zaradi prepletenega 

in hkratnega delovanja zunanjih in notranjih vzrokov (Dubrovski 2004, 18). 

Zunanji vzroki kriz so po navadi tisti, ki so nastali v okolju podjetja in na nastanek katerih to 

ni imelo pomembnejšega vpliva. Zato se velikokrat označujejo kot objektivni in eksogeni. 

Zunanji vzroki so lahko (Dubrovski 2004, 34–35): 

 spremembe na trgu (na primer padec cen ali povpraševanja, spremenjene potrebe 

potrošnikov, močnejša konkurenca, zaostreni pogoji nabavnega trga itd.), 

 spremembe v panogi (na primer panoţna kriza, prekinjene reprodukcijske in 

distribucijske verige, sovraţni prevzemi itd.), 

 splošna gospodarska kriza (na primer varčevanje, zmanjšane investicije in poraba 

ipd.), 

 spremembe zaradi splošnega napredka (na primer upad potreb po določenih izdelkih, 

storitvah ali materialih itd.), 

 makroekonomski ukrepi (na primer spreminjanje cene virov in deviznih tečajev, 

carinski in davčni ukrepi, sindikalni ukrepi itd.), 

 politične spremembe (na primer drţavni sporazumi, zakonske spremembe, integracije 

in dezintegracije ipd.), 

 naravne nesreče in socialno-patološki pojavi. 

Zunanji vzroki so torej določene spremembe v okolju podjetja, ki jih to ni pravočasno zaznalo 

ter se nanje ni pravočasno in pravilno odzvalo. Ista sprememba v okolju ima lahko za eno 
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podjetje neugoden in zaviralen predznak, za drugo pa ugoden in pospeševalen (Dubrovski 

2010, 41). 

Notranji vzroki krize so tisti, ki so nastali v podjetju, zato se označujejo tudi kot subjektivni in 

endogeni. Notranji vzroki so (Dubrovski 2004, 37–38): 

 neustrezna usposobljenost managementa (na primer zanemarjanje vizije: nejasno 

začrtane smeri delovanja v sedanjosti in prihodnosti, zgrešeni projekti in investicije, 

nerealno ocenjevanje bodočih moţnosti itd.), 

 neustrezen management sodelavcev (na primer pomanjkanje kadrovske strategije, 

neustrezna kvalifikacijska in starostna struktura, neučinkovito motiviranje in razvoj 

zaposlenih, spori ipd.), 

 zavirajoča organiziranost (na primer preveliko število hierarhičnih nivojev ter 

birokracija, neprimerna organizacijska oblika glede na prodajno proizvodni ali 

storitveni program, neustrezni kadri itd.), 

 nekonkurenčen trţni poloţaj (na primer zastarel asortiment izdelkov ali storitev, 

pomanjkanje marketinškega raziskovanja, napačno oblikovanje marketinškega spleta 

in prodajnih cen itd.), 

 predraga proizvodnja (na primer zastarela tehnologija in strojna oprema, 

pomanjkanje inovativnosti, razvoja, neproduktivnost ipd.). 

Poleg zunanjih in notranjih vzrokov obstajajo še neposredni in posredni vzroki za nastanek 

krize. Neposredni vzroki so tisti, ki so s krizo najbolj neločljivo povezani, njihov vpliv na 

nastanek kriznega stanja pa je odločilen. Posredni vzroki na krize ne delujejo neposredno, 

temveč vplivajo na druge (neposredne) vzroke, da se ti krepijo in bliţajo krizi (Dubrovski 

2010, 40). 

S spoznanjem lahko trdimo, da vodstvo podjetij in management pogosto podcenjujejo 

notranje vzroke. Na vzroke, ki nastanejo v okolju organizacije, zdruţba nima vpliva. 

Označujejo se tudi kot objektivni ali eksogeni. Notranji vzroki, ki so nastali v podjetju, se 

označujejo kot subjektivni ali endogeni. Razčlenitev in primerjava posameznih vzrokov kriz 

podjetij potrjuje ugotovitev, da je neustrezno poslovodenje osrednji vzrok kriz v podjetjih, pri 

čemer pa imajo lahko tudi dejavniki zunanjega okolja v določenih primerih ali obdobjih 

prevladujočo vlogo (Končina in Mirtič 1999, 46).  

Ob koncu leta 2008 in v začetku leta 2009 so se tudi v Sloveniji močno razširili učinki 

svetovne recesije. Mnoga podjetja so zašla v resne teţave, zato sem decembra 2009 podjetju 

Prevent Global, d. d. – skupina Prevent Group, s sedeţem v Slovenj Gradcu, osebno izročila 

nestandardiziran vprašalnik, s katerim sem delno dopolnila svojo empirično raziskavo. 

Vprašalnik je zajemal dvanajst vprašanj, na katerega so mi odgovarjali reţijski delavci, 

zaposleni v komerciali in prodaji Prevent Global, d. d., ki opravlja storitve za nemško podjetje 

Prevent DEV. Vzorec anketiranih je bil izbran glede na izobraţen kader v podjetju. Vrnjenih 
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je bilo 12 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 80 odstotno stopnjo odziva, vendar je 

treba poudariti, da se je situacija v podjetju do danes izredno spremenila, saj se je podjetje 

pred kratkim soočilo s stečajem. Zanimalo me je, kateri vzroki so bili v podjetju po mnenju 

zaposlenih poglavitni razlog za slabo delovanje podjetja. Anketa je bila opravljena še v fazi 

delovanja podjetja.  

Na sliki 1 vidimo razmerje med notranjimi in zunanjimi vzroki za krizo v podjetju. V podjetju 

Prevent Global, d. d., so se v lanskem letu, ko je bilo podjetje še v fazi, ko je imelo moţnost 

preţivetja, zaposleni strinjali, da so notranji vzroki povzročitelji za krizo v podjetju. Analiza 

pravilnih vzrokov za nastalo krizo oziroma resne teţave v podjetju je izjemno pomembna, saj 

se z njo identificirajo tista področja, katerih učinke je treba odpraviti. Ukvarjanje z napačnimi 

vzroki pomeni izgubo časa, denarja, napora, kar krizni poloţaj le še zaostri. Čeprav na krizno 

situacijo v podjetju lahko vplivajo številni medsebojno prepleteni zunanji in notranji vzroki, 

so v ospredje postavljeni tisti, ki so povezani z napačnimi ravnanji managementa (Dubrovski 

2010, 37). 

Notranji vzroki

Zunanji vzroki

 

Slika 1: Razmerje med notranjimi in zunanjimi vzroki za krizo v podjetju 

Vir: Radić 2010, 8. 

V kriznem obdobju so razmere izredne, zato so potrebne hitre in učinkovite rešitve. 

Značilnost kriznih razmer je, da je celotno dogajanje hitrejše, spremembe nepričakovane, 

materialna sredstva omejena, velika verjetnost nesodelovanja ali oviranja odgovornih za 

krizo. Krizno stanje daje veliko moţnost propada, ki pa ni nujen. Včasih lahko omenjeno 

stanje privede do novih priloţnosti in pozitivnih učinkov: pospešene spremembe, urejanje tudi 

zanemarjenih zadev, čiščenje managementa, spremembe v strategijah ter nastanek novih 

konkurenčnih prednosti (Dubrovski 2000, 3–4). Miroslav Končina in Ksenija Mirtič (1999 v 

Rojc 2003, 27) menita, da je obvladovanje vseh vrst poslovnih tveganj z znanjem, izkušnjami 
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in poslovnimi veščinami pot k preprečevanju in saniranju kriznih razmer v podjetju. Vzroke 

kriznih razmer avtorja vidita v notranjem kot zunanjem okolju podjetja.  

2.2.2 Povodi podjetniške krize 

Vzroki krize so, kot je bilo omenjeno, krivci za nastanek krize. Za povode krize pa bi lahko 

rekli, da so krivci zgolj za izbruh krize, ki so največkrat hitre in nepredvidene, neopazne 

spremembe v notranjem in zunanjem okolju podjetja. 

Povodi krize so tako neposredno delujoči vzroki, na osnovi katerih se kriza sproţi. Lahko so 

to manj pomembni dogodki, ki povzročijo veriţno reakcijo drugih vplivov. Za reševanje krize 

v podjetju se ne smemo usmeriti izključno k povodom, saj ti ne bi bili usodni za podjetje, če 

ne bi pred tem delovali dejanski vzroki, ki so povzročitelji krize. Ni nujno, da se povod 

nanaša na vzroke iz bliţnje preteklosti, lahko gre za dogodke iz daljne preteklosti. Povodi za 

krizo v podjetju so lahko (Dubrovski 2004, 43): 

 stečaj pomembnega kupca, 

 nenaden odhod ali bolezen članov managementa, 

 izgubljena toţba, 

 nepričakovana odpoved kreditne linije, 

 napačna ponudbena kalkulacija, 

 reklamirana pošiljka izdelkov in okvara stroja, 

 osebni spori in konflikti med zaposlenimi, dobavitelji, poslovnimi partnerji. 

2.2.3 Simptomi podjetniške krize 

Simptomi so signali, ki v podjetju kaţejo na morebitno krizo ali jo napovedujejo. Veliko 

podjetij zazna signale prihajajoče krize, vendar si tega nočejo priznati in ne sproţijo potrebnih 

akcij, saj menijo, da bo kriza minila sama od sebe. Poglabljanje krize lahko nastopi ravno 

zaradi tega, ker se podjetje ne sooči s teţavami in ne ukrepa, ne pa zaradi tega, ker teţave ali 

signali nastajajoče krizne situacije ne bi bili prepoznavni. Zato je izrednega pomena, da takšni 

signali v podjetju niso prezrti, zanemarjeni in podcenjeni. Največji prispevek s področja 

raziskovanja dejavnikov podjetniške krize je mogoče pripisati predvsem Beaverju in Altmanu 

(Mrgole 2007, 12). Avtorja sta preko analiz stečajev podjetij razdelila dejavnike na tiste, ki so 

statično bolj značilni in na tiste druge, kateri so manj značilni za nastanek krize v podjetju. 

Statistično značilni dejavniki veljajo za bolj verjetne napovednike podjetniške krize, saj so 

zaradi svoje merljivosti tudi bolj sprejemljivi. Običajno gre za dejavnike, ki so merljivi preko 

sprememb posameznih postavk v bilanci podjetja. Statistično neznačilni dejavniki analize so 

povezani z elementi poslovodenja, označujejo kakovost managerjev, tip organizacije, status 

podjetja in lastništvo. Gre predvsem za lastnosti podjetja, ki opredeljujejo kvaliteto njegovega 

poslovanja in so za razliko od kvantitativnih teţje merljivi. 
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3 MANAGEMENT V PODJETJU 

Beseda organizacija prihaja iz grške besede »organon«, katere prvotni pomen je orodje. 

Besedo uporabljamo na tri načine, in sicer kot subjekt, strukturo in kot organizacijski proces. 

Iz tega razberemo, da je organizacija racionalno, vnaprej premišljeno povezovanje in 

usklajevanje ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem z nekaterimi resursi (material, 

delovna sredstva, finance in informacije), z namero izpolnitve namena, zaradi katerega so se 

zdruţili (Vila in Kovač 1997, 15–16). Da bi organizacija lahko delovala in dosegala cilje, jo je 

treba voditi, usmerjati, organizirati, kontrolirati in še mnogo več. Navedene naloge opravlja 

management, ki je eden od najpomembnejših dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti podjetja. 

Management se je razvil – tako kot mnoge druge znanstvene discipline – v praksi in je 

povezan z razvojem industrijske druţbe (vendar ni omejen samo na industrijska podjetja).  

3.1 Vloga managementa v podjetju  

Lastniki postavijo managerja v podjetje z razlogom, da bi le ta obvladoval organizacijo tako, 

da bi dosegala cilje, ki ustrezajo vplivnim udeleţencem. Obvladovanje obsega urejanje 

mnogih zadev, ki so za organizacijo lahko ugodne priloţnosti ali neugodne nevarnosti (Kralj 

2003, 82). Vendar struktura v podjetjih ni enodimenzionalna (top management, middle 

management in supervisiory) in hierarhične ravni v podjetju določajo vplivno raven delovanja 

managerja.  

Vloga, ki jo ima manager v podjetju, je zahtevna in raznolika. Zajema mnogo različnih 

funkcij ter nalog, za katere ne obstajajo jasno zapisana pravila, kako delovati ob različnih 

situacijah, ki se pojavljajo v podjetju. Najprej je treba podjetje obvladovati, kar pomeni urejati 

zadeve v delovanju. Urejanje zadev praviloma obsega načrtovanje, organiziranje, usmerjanje 

in nadziranje sodelavcev (Biloslavo 2008, 27). Po mnenju avtorja se od managerjev zahteva, 

da obvladujejo organizacijo kot instrument za doseganje ciljev: z odmerjanjem sredstev, z 

udejanjanjem tehnologij, z določanjem urejenosti. Ugotavlja, da je organizacijo treba 

obvladovati tudi kot skupnost za interese udeleţencev: s spodbujanjem, nagrajevanjem, 

usmerjanjem (Biloslavo 2008, 24). Od managerjev, ki vodijo podjetje, se pričakuje 

usposobljenost na področju financ, v marketingu in odnosih z javnostmi, da obvladajo 

tehnologijo, proizvodne in poslovne procese. Zahteva se, da so vrhunski v strategiji, 

prepričevanju in pogajanjih. Vizije, ki jih imajo, morajo navdihovati zaposlene, za kar 

potrebujejo veliko energije, strasti, inteligence, odločnosti in občutka do ljudi. Vloga 

managementa z globalizacijo in razvojem trţnega gospodarstva narašča. Spremembe v okolju 

so pogostejše in korenitejše, podjetja so izpostavljena večjim konkurenčnim izzivom, zaradi 

tega le zastavljeni cilji in razpoloţljiva sredstva niso dovolj za uspeh podjetja. Da podjetje 

ohranja konkurenčno prednost in je uspešno, mora zaposlene, denar in tehnologijo izrabljati 

maksimalno in s tem dosegati zastavljene cilje.  
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Manager je oseba, ki je deleţna zaupanja lastnikov, deleţnikov, ustanoviteljev. Zaupana ji je 

organizacija in njeno obvladovanje, ki ima namen učinkovito in uspešno doseganj ciljev, ki so 

bili zastavljeni (Kralj 2003, 23). V besedi se skriva mnogo izrazov, nalog in izpeljank. 

»Odgovornost, vodenje, organiziranje, načrtovanje, kontroliranje, izvajanje, usmerjanje, 

motiviranje«, so le nekatere izmed mnogih. Da bi lahko organizacija uspešno delovala, je 

treba navedene dejavnosti v največji meri zdruţevati. Osnovne naloge managerjev so (Tavčar 

2002, 5): 

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

 organiziranje urejenosti organizacije ter oskrbe organizacije s materialnimi in 

nematerialnimi sredstvi, 

 usmerjanje dejavnosti sodelavcev organizacije in drugih ljudi, da organizacija 

učinkovito deluje in uspešno dosega cilje, 

 nadzorovanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev in drugih ljudi, delov 

organizacije in organizacije v celoti. 

3.1.1 Priprava planov podjetja  

Sodobna podjetja so v svojem delovanju izpostavljena motnjam, ki se pojavijo v okolju ali 

znotraj organizacije. Pomembno je, da so nanje pripravljeni. Zato danes nihče več ne dvomi v 

to, da je strateški management nujni sestavni del vsakega uspešnega podjetja (Vila in Kovač 

1997, 221). Brez sistematičnega analiziranja, spremljanja in predvidevanja poslovnega okolja, 

je vsako usmerjanje poslovanja podjetja zelo tvegano početje. Faze strateškega managementa 

so: faza analize okolja, oblikovanje strategije in ciljev podjetja, implementacija strategije 

podjetja in kontrola uresničevanja in evaluacija postavljene strategije. Za vsako uspešno 

podjetje lahko imajo vnaprej pripravljeni plani, ključno vlogo. Od teh je odvisno, v kolikšni 

meri bo kriza podjetje tudi prizadela oz. se ga dotaknila.  

Krizno planiranje tako predstavlja proces planiranja, pripravljanja, posodabljanja, nenehnega 

testiranja, kako bo organizacija vzdrţevala kritične poslovne funkcije po pojavu motnje v 

normalnem procesu. Opisuje stopnjo delovanja, prav tako opisuje, kdaj je potrebno določeno 

delovanje uvesti v različnih fazah krize. Motnje v podjetju so lahko začasne ali pa so prisotne 

dalj časa. Kriza lahko traja le nekaj časa, lahko pa pride do zrušenja celotnega poslovnega 

sistema. Krizni plani morajo obsegati vse funkcije podjetja. Večina organizacij začne o tem 

razmišljati šele, ko se kriza ţe pojavi. Vendar je lahko to za podjetje usodno. Če ne planiramo, 

se pripravljamo, vadimo in vse to nenehno testiramo, potem res ne moremo vedeti, če si bomo 

sploh kdaj opomogli. Osrednji koraki kriznega planiranja so: 

 priprava tima ali skupine, ki zajema zaposlene iz različnih oddelkov podjetja, ki bodo 

skrbeli za krizno planiranje, 

 vodenje analiz vplivov na poslovanje, kar pomeni prepoznavanje vseh prednosti in 

prepoznavanje kritičnih procesov ter stalno merjenje njihove vrednosti, 
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 ocenitev nevarnosti in njihovo kategoriziranje, pri čemer je treba upoštevati vse 

faktorje: zemljepisne, politične, poslovne povezave. 

Reševanje kriznih situacij je mnogo bolj naporno kot njihovo preprečevanje, zato bi bilo treba 

več pozornosti posvetiti prepoznavanju krize.  

3.1.2 Vzpostavljanje ustrezne organizacije  

Lastniki postavijo managerja, da uspešno vodi podjetje in vzpostavi ustrezno organizacijo, ki 

bo dosegala rezultate. Tradicionalna podjetja so delovala skladno z načeli avtoritete, hierarhije 

in reda, ki so jih vzpostavili s predpisano organizacijsko strukturo in sistemi odločanja, 

vodenja, nadziranja, komuniciranja (Svetlik in Zupan 2009, 46–47). Sodobne organizacije se 

močno prilagajo spremembam v poslovnem okolju. Uveljavlja se timsko delo, v ospredje se 

postavlja ljudi. Na eni strani so pomembni člani tima in njihovo sodelovanje, na drugi strani 

managerji kot vodje (prav tam). Managerjem je tako zaupana odgovornost, da bo organizacija, 

ki jo vodijo, uspešna, da bodo zaposleni sledili istim ciljem in da bodo doseţeni pozitivni 

rezultati. Kot vodje organizacije, morajo oblikovati vizijo, strategijo in cilje podjetja, katere je 

treba prenesti do vseh zaposlenih. Zagotovo je potrebno skupno delovanje in motiviranost za 

doseganje ciljev. Ker vsako organizacijo enkrat v svojem obstoju doleti krizna situacija, se je 

treba nanjo vedno znova pripravljati. Vendar če zadeve v podjetju potekajo po ustaljenem 

planu, potem so mnenja takšna, da tudi, ko pride do takšne gospodarske krize kot smo ji priča 

danes, takšne organizacije kriza ne prizadene v tolikšni meri, da bi posledično prenehala s 

poslovanjem. Da bi bili nanjo najbolje pripravljeni, se je treba k temu dejstvu o kriznih 

situacijah vedno znova vračati.  

3.1.3 Vodenje zaposlenih  

Vodenje (angl. leadership) je pomensko oţji pojem od managementa, vendar je sestavni del le 

tega. Vodenje pa ne vsebuje vseh razseţnosti managementa temveč samo tiste elemente, ki so 

povezani z usmerjanjem sodelavcev k doseganju posameznih ciljev. Vodenje zaposlenih je 

sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k ţelenim ciljem (Vila in Kovač 

1997, 33). Je gotovo velik izziv vsakega managerja. Je ena temeljnih nalog managerjev, saj 

morajo managerji znati vplivati na zaposlene, jih usmerjati, motivirati, da ustrezno opravljajo 

naloge in uresničujejo zastavljene cilje podjetja. Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v 

ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje organizacijskih ciljev. Managerji morajo biti 

sposobni ravnati z ljudmi, jih motivirati in pripraviti do maksimalne zavzetosti. Motiviranje 

zaposlenih je po mojem mnenju zelo pomembna naloga managementa. Podjetja se borijo za 

svoj trţni deleţ, zato je treba zaposlenim postaviti cilje, ki jih bodo uresničili. Če so pri tem 

uspešni, potem obstaja večja verjetnost, da bo uspešna tudi organizacija. Pri tem jim je treba 

dodeliti večjo moţnost samostojnega odločanja. Omogočiti jim je treba učinkovito izmenjavo 

informacij in usposabljanja, da izboljšajo lastno uspešnost in prispevajo k uspehu organizacije 
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(Svetlik in Zupan 2009, 48–53). Sodobne in uspešne organizacije veliko pozornosti posvečajo 

ljudem, jih spoštujejo kot posameznike in jim omogočajo doseganje njihovih ciljev, ki so v 

okviru skupne vizije. Pomembno vlogo ima sposobnost vodenja s strani managerjev, ki 

sprosti človeške potenciale s komuniciranjem, motiviranjem in timskim delom (prav tam). 

3.1.4 Kontroliranje poslovanja in organizacije  

Notranje kontroliranje v organizaciji je izredno pomemben sestavni del in orodje celotnega 

obvladovanja tveganj. Je orodje, ki je v rokah poslovodstva pri vodenju podjetja in doseganju 

zastavljenih ciljev organizacije. Da bi organizacija lahko delovala proaktivno, mora biti ves 

čas pripravljena, za kar je potrebno učinkovito kontroliranje in planiranje. Učinkovito 

planiranje lahko organizacijam prinese mnogo izboljšav in rešitev. V obdobju teţkih 

gospodarskih razmer lahko ustrezen poslovni sistem, ki ga organizacija prilagodi svojim 

potrebam, ki omogoča hitrejše in kakovostnejše izvajanje planiranja in spremljanja 

organizacije, prinese prednosti. S tem organizacija laţje dosega zastavljene cilje. Zavedati se 

je treba, da danes organizacije delujejo v obdobju intenzivnih sprememb. Tehnologija je 

danes močno razvita in organizacijam prinaša vrsto rešitev in sistemov, ki si ga prilagodijo na 

osnovi svojih potreb. Številne raziskave ugotavljajo, da so glavni izzivi večine podjetij v 

trenutno teţkih časih krize, predvsem iskanje rešitev za izboljšanje poslovnih procesov, 

zmanjšanje poslovnih stroškov, povečanje učinkovitosti zaposlenih, pridobivanje novih strank 

in ustvarjanje novih izdelkov.  

3.2 Vloga managementa pri pojavu krize v podjetju 

Vloga managementa v krizi se močno razlikuje od vloge v podjetju, ki ni v krizi. Ker lahko 

krizne situacije močno prizadenejo organizacijo, se managerji ponavadi znajdejo v stresnem 

poloţaju, kar seveda izredno vpliva na slabšo kvaliteto odločitev. Odločitve se tako pričnejo 

sprejemati hitro in brez pravega premisleka, zato so v večini primerov napačne. Da bi 

management uspešno obvladoval krizo, mora poznati dejavnike kriznega okolja. Pristop k 

vodenju podjetja v krizi je drugačen od vodenja podjetja v normalnih okoliščinah. V prvi vrsti 

je naloga kriznega managementa ohranitev podjetja. S tem je omogočeno nadaljnje 

poslovanje in zagotavljanje osnove za razvoj. V obdobju krize sta čas in sredstva omejena, 

potrebne so hitre odločitve. Iz tega izhaja dejstvo, da so zahtevane prilagojene tehnike 

managerjev v podjetju, dodatna znanja in sposobnosti. Naloga managerjev je ohranitev 

podjetja, omogočanje nadaljnjega poslovanja in zagotavljanje osnove za razvoj. 

Danes se veliko govori o kriznem managementu. Po definiciji je krizni management dokaj 

nova veda in pomeni upravljanje podjetja v okoliščinah, ko se je zaradi nepričakovanega 

večjega dogodka pojavila groţnja. Situacija lahko oškoduje in prizadene podjetje, zaposlene, 

lastnike, deleţnike ter širšo druţbeno skupnost.  
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Naloga managementa je v prvi vrsti ocenitev stanja v podjetju. Potrebne so izkušnje in znanje, 

ki ga danes v tej stroki primanjkuje. Dober in profesionalen manager se mora ob krizni 

situaciji zavedati, da ne more delovati brez pomoči, ker bi to kazalo na neprofesionalen in 

neodgovoren odnos do vseh deleţnikov, zaposlenih in lastnikov. Tukaj pride v poštev krizni 

plan, o katerem sem govorila v prejšnjem poglavju. Podjetje se mora pred krizo dobro 

zaščititi, nato pa je potreben učinkovit napad. Zavedati se je treba, da je tudi konkurenca v 

teţavah in ravno zaradi tega je treba odkriti pravo priloţnost za širitev poslovanja. 

3.2.1 Pripravljenost managementa na krizo  

Vsak manager se nekoč sreča s pojavom krize. Obvladovanje organizacije v krizi je 

pomembna naloga. Management le redko obvlada krizo, če je ne predvideva, vnaprej 

analizira, zasnuje primerno strategijo za obvladovanje.  

Naša podjetja so se ţe v začetku devetdeset let prejšnjega stoletja srečala s podobnimi 

kriznimi razmerami, katerim smo priča danes. Od managerjev se ob krizi zahteva, da v 

podjetjih, ki jih vodijo, preverijo dejansko stanje in učinke, ki jih je prinesla gospodarska 

kriza. Treba je poudariti, da finančna kriza in recesija, v kateri sta Evropa in ZDA, ni 

prizadela vseh panog enako. Ravno zaradi tega je pomembno, da management realno presodi 

sedanje in prihodnje stanje podjetja ter temu predvidi ukrepe. V prvi vrsti je torej pomembna 

komunikacija z zaposlenimi. Prav oni morajo biti prvi seznanjeni s potekom sprememb v 

podjetju. Zaposleni lahko podajo predloge za uspešno premagovanje krize in za izhod iz nje.  

3.2.2 Priprava kriznega plana 

Priprava kriznega plana je osnova za načrtovanje poslovnega preobrata. Krizni plan, ki bi 

moral biti prisoten v vsakem sodobnem podjetju, vsebuje splet ukrepov. Vsebina prav tako 

zajema tudi smernice delovanja, s katerimi si lahko v primeru, ko kriza nastopi, management 

pomaga.  

Krizne situacije se med seboj razlikujejo, zaradi tega je treba poudariti, da krizni plan ni 

vzorec, po katerem bi lahko reševali krizno situacijo. Je le nekakšen okvir, kako delovati v 

primeru nastopa navedene situacije. Predhodno izdelan krizni plan lahko vsekakor olajša 

okoliščino ob nastopu podjetniške krize, a vendar ni zagotovilo, da bo podjetje dejansko rešilo 

nastale krizne razmere. Krizni plan vsebuje le smernice in priporočila, kako se obnašati, 

nikakor pa ne da vnaprej napisanega postopka razrešitve krize.  

Današnje situacije, ki kaţejo na gospodarsko krizo, ki se je razširila tudi do realnega sektorja, 

zahtevajo od sodobnih podjetij pripravo kriznega plana. Krizni plan naj bi bil pregledno 

napisan in dostopen vsem vpletenim. Vseboval naj bi natančna in pregledna navodila o tem, 

kako ravnati v krizi za vsakega zaposlenega. Vseboval naj bi protokol komunikacije, 

telefonske številke in kontaktne osebe, na katere se obrniti v primeru nastopa krize. Naslednji 
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del kriznega plana opredeljuje postopke, ki naj bi jim sledil krizni tim. Pri tem so natančno 

opredeljene naloge kot tudi odgovornosti vsakega posameznika ter plan pravice nasledstva, ki 

določa odgovorno in pristojno osebo. V kriznem planu so prav tako opredeljena orodja, ki bi 

jih bilo treba ob nastopu krizne situacije tudi uporabiti. Pomembno je, da pri pripravi kriznega 

plana zaposleni sodelujejo. Krizni plan mora biti v vsakem trenutku aktualen in uporaben, vsi 

zaposleni pa morajo biti o kriznem planu dovolj dobro informirani, da bodo ukrepi ob nastopu 

krizne situacije učinkoviti. Podjetja, ki v današnjih razmerah niso bila dobro pripravljena in 

niso imela pripravljenega plana, kako ukrepati v takšnih situacijah, se bodo le s teţavo 

izkopala iz dane situacije. Managerji, ki so se brez vnaprej pripravljenih načrtov odzvali na 

krizo z nepremišljenimi ukrepi, so med zaposlenimi povzročili zmedo in odpor. 

3.2.3 Oblikovanje tim kriznega managementa in opredelitev nalog njegovih članov  

Tim kriznega managementa nastopi šele ob nastopu krize v organizaciji. Takrat je ţe 

prepozno za vzpostavljanje kriznega tima, za katerega temelji naj bi bili postavljeni v obdobju 

preventivnega ukrepanja in vzpostavljanja kriznega plana. Tim kriznega managementa je 

sestavljen iz enega ali več članov. V primeru, da predstavlja krizni management le ena oseba, 

mora imeti večino spodaj opisanih lastnosti članov kriznega tima in opravljati njihove naloge.  

Ključna oseba kriznega tima naj bo vodja tima, le ta pa mora imeti zaupanje s strani uprave in 

je zavezana za sprejemanje odločilnih izbir med izvrševanjem. Navedena oseba mora biti 

voljna sprejemati in uveljavljati teţke odločitve. Še pred nastopom krize mora ključna oseba 

kriznega tima določiti in planirati politiko in sestaviti krizni tim. Tim mora imeti tudi 

finančnega specialista, ki bo v obdobju krize odgovoren za ravnanje vseh finančnih zadev 

povezanih s kriznim managementom. V obdobju pred krizo, predstavnik za finance določi 

finančno udeleţbo za vsak aspekt programa posebej, uredi vsa hitra izplačila kriznih skladov 

upnikov. Član tima kriznega managementa je tudi svetovalec za pravno področje, ki bo pred, 

med in po nastopu krize raziskoval pravno vpletenost vsakega dejanja, ki ga bo opravil tim 

kriznega managementa. Član kriznega tima je tudi manager za tekoče zadeve, ki ureja 

slučajno planiranje, reakcijo v krizi in informacijski management skozi obdobje krizne 

situacije. Ključni element tima je tudi predstavnik za nadzor in analizo tveganj, ki bo 

ocenjeval potencialni vpliv krize, vzpostavil ustrezno finančno zaščito in sodeloval pri 

pretoku informacij. Specialist za komunikacijo bo odgovoren za komunikacijo navzven in za 

obveščanje javnosti. Pred nastopom krize bo pripravil moţna sporočila za javnost v primeru 

najhujših in najmilejših scenarijev. Tukaj pa je tudi predstavnik za kadre, ki mora imeti 

občutek in razumevanje za zaposlene. V vsakem trenutku se mora zavedati stanja, v katerem 

se podjetje nahaja in moţnih posledic, ki jih bo v kriznem obdobju poskušal preprečevati. 

Potrebno je dodati, da manager brez kvalitetnih sodelavcev nikakor ne zmore sam kvalitetno 

voditi kolektiva v nemirnem okolju. V kriznih situacijah se lahko po navedenih dejstvih vidi, 

kdo je dober in kdo slab vodja. Dober vodja je samozavesten, je človek, ki ga spremljajo 
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najboljši sodelavci, medtem ko slab vodja v strahu pred izgubo lastnega poloţaja, okoli sebe 

izbira nesposoben kader brez ustreznega znanja. Zavedamo se, da v mirnih situacijah lahko 

tudi takšen vodja uspeva, v nestabilnih situacijah nima moţnosti za dolgoročno preţivetje. V 

takšnih primerih, ki jih ne primanjkuje niti v našem gospodarstvu, ne pade samo 

neusposobljeni manager, temveč organizacija in vsi, ki so povezani z njo (Pucelj 2008, 18). 

3.2.4 Aktivnosti za omilitev kriznih posledic  

Če bi se v podjetju vedelo, kdo je za kaj odgovoren, ko se kriza pojavi, bi se s tem omilili 

problemi, ki jih je podjetjem prinesla gospodarska kriza. V vsaki krizi se najdejo podjetja, ki 

se znajo kriznim razmeram uspešno zoperstaviti. Takšna podjetja znajo izkoristiti prednosti 

nastalega poloţaja in se zavedajo nujnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da izboljšajo svoje 

poslovanje. Aktivnosti za omilitev krize so lahko (Štiblar 2008, 137):  

 komunikacijske aktivnosti: podatki o kupcih in poslovnih partnerjih, saj podjetja, ki 

poznajo svoje kupce in poslovne partnerje lahko zmagujejo v konkurenčnem boju, 

 komunikacija znotraj organizacije; izboljšana komunikacija med nadrejenimi in 

podrejenimi,  

 hitrejši in premišljeni ukrepi, 

 odgovornost zaposlenih; vse odgovornosti v organizaciji naj bodo točno določene, 

zapisane morajo prav tako biti odgovornosti tim kriznega vodenja, 

 redno spremljanje poslovanja,  

 učinkovito finančno planiranje; organizacijam lahko prinaša veliko izboljšav in 

prednosti pri poslovanju, omogoča zmanjšanje stroškov, pomaga pri izboljšanju 

delovanja in boljšemu izvajanju poslovnih procesov, lahko pozitivno vpliva na 

delovanje celotne organizacije. 

Če ima podjetje probleme in ne vidi izhoda iz te situacije, potem niti navedene aktivnosti ne 

pripomorejo k omilitvi posledic krize. 
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4 KRIZA V PODJETJU IN ODGOVORNOST MANAGEMENTA 

Po veliki depresiji v tridesetih letih je hipotekarna kriza, ki se omejuje na ozemlje ZDA, tudi 

danes povzročila finančno gospodarsko krizo. Slovenski ekonomisti ugotavljajo, da je 

primarni vzrok za finančno krizo pretirana potrošnja glede na dejansko plačilno sposobnost 

gospodinjstev in podjetij v razvitih drţavah. 

4.1 Management kot vzrok krize v podjetjih  

Svetovna kriza, ki se je razširila tudi do podjetij, ni prizanesla nikomur. Vsaka druga beseda, 

ki jo zasledimo v medijih, je kriza. Profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, Kovač, je 

ocenil da gre pri zdajšnji finančno-gospodarski krizi za t. i. stoletno krizo, ki se pojavlja na 

vsakih 50 oz 60 let. Globalna kriza je po njegovem izjemna, v krizi pa je zaradi povezanosti 

gospodarstev celotno svetovno gospodarstvo (Kovač 2008). Za Slovenijo, ki ima izrazito 

izvozno gospodarstvo, ta kriza ni dobra. Poleg tega v Sloveniji, podobno kot v tujini, ni 

dovolj zaupanja med finančnimi inštitucijami in gospodarstvom, kar predstavlja dodatno 

oviro pri premagovanju sedanje krize. Treba bi bilo poudariti tudi dejstvo, da slovenski pravni 

sistem v Sloveniji ne deluje najbolje. Po mnenju strokovnjakov smo bili priča, da nadzorni 

svet v marsikaterem podjetju ni ustrezno opravljal svoje funkcije in mu za napake ni bilo treba 

odgovarjati. Postavlja se vprašanje, kakšen pomen ima kriza za managerje. Po Puclju (2008, 

18) lahko tukaj poiščemo paralelo z vojsko. Teorija iz zgodovine vedno znova navaja, da so 

se znameniti vojskovodje, kot je Napoleon, vedno pokazali v realnih bitkah in ne v štabnih 

preigravanjih bitk. Dobro izurjeni oficirji, ki poznajo in razumejo okoliščine, so edini 

sposobni potegniti vojake za seboj v boj. Tako kot pravi general, vodja išče priloţnosti za 

vstop v bitke, v katerih se lahko izkaţe, tako tudi dober manager išče priloţnosti za svoje 

dokazovanje v izvajanju aktivnosti v kriznih časih. V krizi se lahko razločijo dobri od slabih 

vodij. V tem delu se pokaţejo razlike v kakovosti vodij (Pucelj 2008, 18). 

Managerjem so zaupana podjetja. Lastniki postavijo managerja na vodstveni poloţaj v 

podjetju, da bi uspešno vodil, nadzoroval, kontroliral organizacijo, ki je sedaj v njegovih 

rokah. Tudi managerji so ljudje, a se od njih pričakuje, da vedno delajo dobro, sprejemajo 

pravilne odločitve, strmijo k poglavitnemu cilju. V današnjih časih, v času svetovne krize, 

ekonomisti in celotno gospodarstvo, poudarjajo in opozarjajo na vlogo managerjev pri pojavu 

krize, zaradi dolgoletnega sprejemanja neskladnih poslovnih odločitev, podkapitaliziranosti, 

neustrezne ocene poslovnega poloţaja, neskladne organiziranosti, prekomernih zadolţitev, 

bizarno visokih managerskih plač, itd. Pojavljajo se tudi tajkuni, pohlep lastnikov, 

pomanjkljivo poslovno znanje in nesposobnost managerjev za sprejem vodilnega poloţaja v 

podjetje. 

Zaposleni v podjetju Prevent Global, d. d., so takratno stanje ocenili tako, da je management v 

podjetju bil odgovoren za večji del krize, ki je prizadela slovensko podjetje. Ravnanja 
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managementa, ki lahko temeljijo na sprejemanju napačnih in neetičnih odločitev, lahko imajo 

pomemben pomen pri vdoru gospodarske krize v podjetje. Veliko dobrih in perspektivnih 

slovenskih podjetij se je znašlo v zelo nezavidljivem poloţaju. V to skupino prav tako spada 

primer podjetja Prevent Global, d. d., ki je po mnenju strokovnjakov v specifičnem poloţaju 

zaradi merjenja moči med posameznimi lastniki. Podjetje je ravno zaradi njihovega 

medsebojnega nesoglasja šlo v stečaj (Radić 2010).  

Da

Ne

Drugo

 

Slika 2: Management kot vzrok krize v podjetju Prevent Global, d. d. 

Vir: Radić 2010, 8. 

Slika 2 prikazuje glavne vzroke za nastanek krize v podjetju. Od managerjev se pričakuje, da 

skrbijo za razvoj zaupanih jim podjetij in za razvoj okolja. Slovenski ekonomisti in 

poznavalci razmer v navedenem podjetju menijo, da se je ravno tukaj izkazalo, da slovenski 

management ni bil kos gospodarski konjunkturi, kar se je pokazalo v kriznih razmerah (prav 

tam). Sedanje razmere pričajo, da je zadnjih nekaj desetletij to ena njihovih najmanj 

pomembnih nalog (Gerlič 2009). 

4.1.1 Napačna ravnanja managementa  

V podjetju, ki ga managerji vodijo, velikokrat prihaja do napak. Napake so sestavni del 

vsakdanjika in tudi vodilni v podjetju so le ljudje. Če management stori napako in stoji za 

svojim dejanjem, se tega popolnoma zaveda in jo hoče izkoristiti podjetju v prid, potem lahko 

rečemo da gre za sposoben management. Sposoben management tako nosi odgovornost v 

podjetju in se dobro zaveda svojih dejanj. Takšen management je sposoben za upravljanje 

podjetja, ki mu je zaupano, saj si napako prizna in jo tudi ţeli ter zna popraviti. Na drugi 

strani pa se v organizaciji srečamo s problemom, ko management sam sebi prikriva resnico in 

podjetje vodi v pogubo. Ekonomisti ugotavljajo, da vseh slovenskih podjetij, ki so se ali se 

soočajo z gospodarsko krizo, na plan ni pripeljala le kriza, temveč so prišla na površje zaradi 



 

17 

napačnih ravnanj poslovnih ljudi. Ljudje t. i. novodobni managerji so po mnenju večine, v 

druţbah skrbeli le za svoje bogastvo.  

Napake managementa, ki so povzročile krizo, so lahko (Dubrovski 2010, 43): 

 različna ravnanja managementa, ki se izkazujejo kot neustrezna ali glede na zapaţeni 

problem manj primerna (napačne in slabe poslovne odločitve), 

 opustitve pravilnih in pravočasnih ravnanj, ko ni nobenih odločitev, čeprav bi bile 

dejavnosti nujno potrebne, 

 prevare in podobna nemoralna ravnanja (na primer neetične odločitve). 

Slovenska podjetja so se soočala s krizo. Za primer lahko vzamemo podjetje Mura, d. d., ki je 

najboljši dokaz, zakaj so potrebne strukturne reforme in pokaţe na to, da je bila slovenska 

politika do podobnih primerov v preteklosti zgrešena (Masten 2009). Strinjam se, da je 

podjetje uničila ţelja po hitrem bogatenju tistih, ki so postali novopečeni lastniki podjetja. 

Predvsem lahko rečemo, da je problem propadanja podjetij, kot je Mura, d. d., posledica 

prešibke regulacije in nadzora nad procesi privatizacije. Managerjem so bila zaupana 

slovenska podjetja, a je po mnenju večine strokovnjakov, prihajalo do napačnih ravnanj s 

strani različnih udeleţencev. Veliko vpliva na dane situacije ima po mnenju ekonomistov 

tajkunizacija v Sloveniji. V letu 2009, ki je bilo v znamenju gospodarske krize in se je veliko 

govorilo o tajkunizaciji Slovenije, smo dobili številne opredelitve besede »tajkun«.
1
 Ob 

obrazloţitvi njihovih namenov lahko rečemo, da jih je vodilo lastno hlepenje po nenehnem 

dobičku za vsako ceno, ne glede na način. Zaradi tega so podjetja, med njimi tudi velika 

slovenska podjetja, pripeljali v resno in hudo krizo. Istočasno lahko poudarimo, da so s 

svojimi dejanji pripomogli h globoki krizi vrednot. Iz tega je izpeljano dejstvo, da se svet 

sooča z globalno finančno in gospodarsko krizo, krizo vrednot, morale in poštenosti. Pri 

vodenju organizacije je prihajalo do vsakdanjih napak, za katere je treba odgovarjati. Propadla 

slovenska podjetja imajo za posledico značajske lastnosti managerjev in lastnikov, ki so 

postali preveč pohlepni (Radić 2010).  

4.1.2 Vsakdanje napake managementa pri vodenju organizacije 

Vodstvu podjetja je dovoljeno strateško odločanje in operativno ukazovanje. Zaposleni v 

podjetju morajo sprejemati odločitve od zgoraj, če se odločitve izkaţejo za nepravilne, je za to 

odgovorno vodstvo. V podjetju je potrebno krizno planiranje. Sedanja kriza je pokazala 

pomembnost sestave kriznega plana. Vsakdanje napake, ki kaţejo na napačna ravnanja 

managementa v podjetju, so po mnenju zaposlenih v podjetju Prevent Global, d. d., lahko: 

                                                           
1
 Tajkun je oseba, ki je izvršila ali nameravala izvršiti managerski prevzem podjetja, v katerem 

opravlja vodilno funkcijo, z najetjem bančnih kreditov, ki jih je zavarovala s premoţenjem, ki ga šele 

namerava kupiti (Finančni periskop 2009). 
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pogoste menjave, slabe poslovne odločitve, neetičnost, neodgovornost za svoja dejanja, 

bogatenje na račun podjetja.  

S pomočjo gospodarske krize so napake managementa postale bolj jasne. Kljub temu, da so 

bile napake ţe storjene, se vodstvo v podjetju na znanilce krize ni pravočasno odzvalo. 

Managerjeva zmoţnost hitrega prilagajanja spremembam bi se morala izraţati v pripravi 

različnih strategij za doseganje ciljev, ki izhajajo iz vizije organizacije (Ţlebnik 1999, 10–11). 

In takšne strategije se lahko odraţajo v pripravi kriznega plana. Velika napaka s strani vodstva 

je, da si poslovodstvo nerado prizna, da je podjetje v teţavah. Večja pozornost in spretnost je 

pomembna pri prepoznavanju in priznavanju krize v gospodarski druţbi. Treba je drugačno in 

hitro ukrepanje. Po mnenju različnih strokovnjakov za management je treba poudariti, da 

takšnih strategij v slovenskem managementu večkrat primanjkuje. Problem se zopet pojavi, 

saj managerji po navadi nimajo vnaprej pripravljenih odgovorov na vprašanja, kot so: »Kaj 

pa, če se zgodi …?« Ključno vprašanje, ki se poraja, je: »Kdo in kako naj prepozna in prizna 

krizno stanje?« (Ţlebnik 1999, 10) 

Managerji so tisti, ki vodijo organizacijo in sprejemajo koristne ali dobre odločitve. Ko se 

lastne koristi postavijo pred organizacijo, takrat lahko pričnemo govoriti o napakah 

managementa. Kakšno je razmerje med omenjenimi napakami po mnenju anketiranih v 

podjetju Prevent, d. d., je prikazano na spodnji sliki. 
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Slika 3: Možna napačna ravnanja managerjev, ki imajo za posledico krizne razmere v 

podjetju Prevent Global, d. d. 

Vir: Dubrovski 2010, 37. 

Slika 3 kaţe na to, da se v ugotovljeni točki pričnejo dogajati napake, ki iz dneva v dan bolj 

temeljijo na lastnih koristih. Napake, za katere lahko ţe trdimo, da odločajo o usodi podjetja, 
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o usodi ostalih ljudi. Največja napaka je po mnenju anketiranih tista, ki je storjena popolnoma 

zavestno. Teţko je priznati storjene napake, še teţje je imeti slabo vest, ki bi temeljila na 

propadu podjetja. V podjetju Prevent, d. d., je zaradi različnih splošnih dejavnikov in ravnanj 

managerjev brez dela ostalo več kot tisoč ljudi. Zaradi prepirljivosti in trme lastnikov je 

koroška regija utrpela veliko škodo, saj se je brezposelnost v regiji še povečala. Mnogo se je 

razpravljalo o etiki in morali. V vsakem podjetju potekajo številni procesi, v katerih 

management ravna in se vede etično ali pa ne. K temu jih pripravijo številni vzroki. Poslovna 

etika je skupek moralnih načel, na podlagi katerih se sprejemajo poslovne odločitve (Vila in 

Kovač 1997, 283). Od vsakega managerja se pričakuje, da deluje odgovorno in v korist 

podjetja, vendar se zavedamo, da večkrat prihaja do izkoriščanja poloţaja. Pogosto se poraja 

vprašanje etičnosti in moralnosti managerskih odločitev in dejanj. Raziskave in opaţanja 

kaţejo, da javnost ţe od nekdaj nizko ocenjuje moralnost managementa (Trnavčevič 2008, 

141).  

Seveda ljudje, ki se vedejo neetično, ne dajejo nobenih informacij, še posebej ne v primeru, 

ko imajo koristi. Nekateri razlogi za neetično vedenje so: osebna korist, konkurenca, osebnost 

in kultura. Da bi preprečila stranpoti, mnoga podjetja sestavljajo kodeks etike, ki ga morajo 

upoštevati vsi zaposleni (mnoge velike ameriške druţbe imajo svoje kodekse etike, ki jih tudi 

javno uveljavljajo) (Vila in Kovač 1997, 287). 

Po Tavčarju (2002, 38) je etično odločanje tisto, ki upošteva vrednote tistih udeleţencev, ki 

jih zadevajo odločitve – moralno pa ravnanje in delovanje, ki je skladno z etičnimi 

odločitvami. Manager je po njegovem mnenju vedno znova v dvomih in stiskah, kaj naj 

naredi, kako se naj odloči, kako naj ravna. Z uspešnim vodenjem podjetja so povezane tudi 

moralno in etično osnovane vrednote ter z njimi povezani načini vodenja (prav tam). Da bi 

podjetje krepilo svoj ugled in zaupanje tudi navzven, je treba dobiček ustvariti s poštenostjo, 

kar danes ni najbolj enostavna naloga. Jasno je, da je pravica do nagrade zaradi uspešnosti 

podjetja, vezana na razvrstitev delovnega mesta v plačilni razred. Plačilni razredi, ki so višje 

na hierarhični lestvici, imajo ravno zaradi večjega vpliva na poslovanje, pravico do višjega 

plačila po uspešnosti (Svetlik in Zupan 2009, 565–566). Primerna metoda bi bila, da bi se 

gibljivi deleţ plače in porazdelitev tveganja za uspeh, povečal na vse zaposlene. V tem smislu 

bi bil poudarek na moţnosti za povečanje celotnih izplačil, ugodnosti in nagrad za vse 

zaposlene. Seveda povečanje tveganja, ki ga prenesejo na vse zaposlene, spremlja povečanje 

tveganja, ki ga sprejemajo managerji, vendar bi bil deleţ plače za managerja vezan na 

dolgoročno uspešnost podjetja (prav tam). Opredelitev managerja zajema tudi prenos 

odgovornosti za porazdelitev mase plač in nagrad med zaposlene. K temu spada ustrezna 

strokovna podpora in usposabljanje za izvajanje sistema. Pomembno je, da ima navedeni 

sistem strokovnega skrbnika sistema, managerja. Pod imenom se skriva oseba, ki zagotavlja, 

da se sistem giblje v začrtanih krogih, predvsem glede notranje pravičnosti (Svetlik in Zupan 

2009, 566). Kaj se zgodi, ko manager na to pozabi in si vzame več kot mu pripada? Po 

mnenju strokovnjakov slovenska podjetja, kot so Mura, Steklarska nova in druga propadla 
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podjetja, niso mogla potoniti le zaradi svetovne krize. Mnenja ostajajo na strani tistih, ki 

trdijo, da je kriza stanje okoli njih prej razčistila, kot zameglila (Verčič 2009). Svetovna in 

slovenska podjetja so zaupana managerjem, od katerih se pričakuje, da skrbijo za vsestranski 

razvoj zaupanih jim podjetij. Vendar sedanje razmere kaţejo na to, da je zadnjih nekaj 

desetletij to ena njihovih najmanj pomembnih nalog. Mnenja strokovnjakov so tudi takšna, da 

je njihova temeljna naloga poskrbeti za doseganje čim višjega dobička, ki si ga potem 

razdelijo z lastniki. Slovenski ekonomisti so izpostavili, da so danes relativno visoke plače in 

nagrade managerjev in nadzornikov največji problem, ki se pojavlja v druţbi. Opozarjajo, da 

se je treba zavedati, da imajo plače in nagrade, v primerjavi z učinkovitostjo dela managerjev 

in učinkovitostjo nadzora, drugačen pomen. Management je eden redkih poloţajev, ki lahko 

namerno škodi podjetju. Pri tem so kot posledice lahko teţave ali pa celo krizno stanje. 

Lastniki lahko pri tem do določene mere vplivajo na njihovo etično odločanje, vse ostalo je 

stvar preventive ţe pri izbiri managementa v podjetje.  

4.1.3 Veze in poznanstva pri iskanju ustreznega managerja v podjetje 

Mnenja se razlikujejo, vendar se vsi lahko strinjamo s tem, da so v tem obdobju managerska 

izhodišča zbledela, da je beseda »manager« izgubila svoj ponos in dobro ime. Verčič (2009) 

razlaga, da Slovenija sodi med drţave, kjer obstaja jasna razlika med managementom kot 

druţbeno funkcijo in managementom kot ljudmi, ki nekaj počnejo. Velik del slovenskega 

managementa je vezan na oblikovanje oblasti. Gre za neko elito, ki je zelo povezana z 

vladajočo politiko. Po njegovem mnenju je tukaj cel kup ljudi, ki so malo politiki in malo 

gospodarstveniki. Politika je, po mnenju mnogih svetovnih ekonomistov poskrbela, da so 

ljudje na račun vez in poznanstev bogateli. Med prebiranjem literature sem naletela na primer 

podjetja Istrabenz, d. d. Strinjam se z dejstvom, ki je bilo v tem delu izpostavljeno s strani 

bralcev in širše javnosti. Človek, ki je oškodoval delničarje, zapravil delovna mesta in 

povzročil nacionalno gospodarsko katastrofo, trdi, da gre za političen proces. V odprtem 

poglavju bi si prav tako ţelela omeniti ljudi, ki so po mnenju strokovnjakov s pomočjo 

politike obogateli. To so ljudje, ki jih je politika postavljala na vodilne poloţaje v drţavna 

podjetja, ki so se privatizirala. Bolj malo je takšnih posameznikov, ki so začeli iz nič. In tudi 

sama se strinjam, da je danes situacija v slovenskem gospodarstvu takšna. Za veliko večino 

lahko trdimo, da so imeli nekakšne sposobnosti, a jim je drţava pomagala s pridobitvijo 

začetnega kapitala. Res redki so tisti, ki so danes uspešni in jim je uspelo brez vsakršne 

»pomoči«. Ţalostno, vendar resnično je dejstvo, da se vsa moč v Sloveniji steka k zelo majhni 

skupini ljudi, ki praktično obvladujejo vse segmente druţbe. Podjetja bi se morala ţe končno 

zavedati dejstva, da veze in poznanstva podjetju ne prinašajo vedno uspeha. Da je tretja oseba 

lahko dosti bolj spretna in zmoţna voditi podjetja. Če bi se takšna oseba imela moţnost 

izkazati na vodilnem poloţaju v kakšnem od večjih podjetjih v Sloveniji, bi po mojem mnenju 

krizna situacija lahko imela več razseţnosti razrešitve. Kako sposobni so lahko ljudje, ki jim 

je brez predhodnega znanja omogočen stolček predsednika uprave v velikem slovenskem 

podjetju, se je izkazalo v današnjih kriznih situacijah. 
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Tukaj bi rada omenila podjetje Krka, d. d., po katerem bi se moralo ravnati marsikatero 

slovensko podjetje. V podjetju razvijajo široko skupino zaposlenih, ki ima potencial za 

vodenje. Perspektivni kader, ki se usposablja na različne načine. Direktorji si s pomočjo 

strokovne sluţbe izberejo svoje namestnike. Nenapisano pravilo v podjetju Krka, d. d., je, da 

ključne managerske kadre vedno vzgajajo v podjetju. Vodilni, ki so rasli v podjetju, kaţejo 

večjo pripadnost in dolgoročno uspešno prispevajo k uspešnosti podjetja. Managerji so 

resnično usposobljeni za upravljanje podjetja, prihaja do usklajevanja interesov med 

podjetjem in posameznikom (Svetlik in Zupan 2009, 518). 

V podjetjih so še vedno managerji, katerih kadrovanje se kaţe v vprašljivosti njihovega 

znanja. Na voljo imajo le štiriletni mandat, ki je njihovo edino zagotovilo (Radić 2010). 

Dolţina njihovega dela zato ni odvisna od njihovih sposobnosti, ampak le od mandata 

politične opcije (prav tam). Treba je poudariti, da je politika prisotna v podjetjih, v katere so 

še vedno postavljeni managerji, ki imajo politično ozadje. Tukaj niso pomembna znanja in 

kompetence managerja in tega se dobro zavedamo. Tudi zaposleni v podjetju Prevent Global, 

d. d., se strinjajo, da so veze in poznanstva tisti dejavnik, na podlagi katerega so ljudje 

zasedali visoke poloţaje v podjetjih.  

Veze in poznanstva

Znanje, ki ga premorejo

Drugo
 

Slika 4: Dejavniki pri izbiri vodilnega managerja v podjetju Prevent Global, d. d. 

Vir: Radić 2010, 8. 

4.2 Odgovornost managementa za krizo v podjetju  

Sedanja gospodarska kriza je, kot se ţe dobro zavedamo, močno prizadela realni sektor. S 

stališča managerjev ni ločnice med teţavami, ki jih je povzročila kriza in tistimi, ki so 

posledica nepravilnih odločitev v preteklosti. »Teţave so v veliki meri primerljive, razlika je 

le v tem, da jih je sedaj gospodarska kriza izkristalizirala.« Strinjamo se, da bi tudi slej kot 
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prej prišlo do njih. Vzrok za nastale probleme v podjetjih in posledično za teţavno reševanje 

krize je po mnenju slovenskih ekonomistov, strateška in operativna nepripravljenost podjetij, 

da bi pravočasno odzvala na krizo. Sprašujem se, kaj se je dogajalo v slovenskih podjetjih in 

ali bodo managerji, če se pokaţe, da so lahko povzročitelji krize, pripravljeni odgovarjati. 

4.2.1 Sprejem odgovornosti s strani managementa in iskanje vzrokov za nastalo situacijo 

Beseda manager je okoli leta tisoč nastala v Benetkah. Izvira iz besede »mano«, kar pomeni 

dlan. Manager torej »za roko« vodi ljudi, jih usmerja in pelje v pravo smer (Cimerman et al. 

2003, 10).  

Ko posamezniki ne odgovarjajo za posledice svojih slabih odločitev, nastopi moralni hazard 

pri managerjih. Moralni hazard spodbujajo nedelujoči regulatorji, ki ščitijo vplivna podjetja, 

pasivni organi pregona, nedelujoči pravosodni sistem in nazadnje tudi politika (Ferk 2009). 

Managerji so danes po mnenju ekonomistov nagnjeni k oblikovanju višine lastnih prejemkov, 

kjer za to ne odgovarjajo nikomur, saj je treba priznati, da ni učinkovitega nadzora s strani 

lastnikov oz. nadzornega sveta. Ekonomist Damijan (2009) poudarja, da če pogledamo zadnja 

leta in se osredotočimo na naše gospodarske druţbe, ki delujejo v načeloma reguliranem 

pravnem sistemu po ZGD, lahko naštejemo kar nekaj primerov neetičnega ravnanja 

managerjev in njihovih nadzornikov. Izpostavljena so bila podjetja, kot so: Intereuropa, 

Istrabenz, Slovenske ţeleznice, Hit, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Luka Koper, Vegrad. 

Tukaj se je pokazalo, da so nespametna posojila in nenehne menjave direktorjev spravila 

podjetja na rob preţivetja. Po mnenju ţupana prestolnice so se poiskali glavni vzroki, ki so 

glavni povzročitelji današnje situacije. Če podjetje, ki ima zagotovljen priliv, z nespametnimi 

posojili pripelješ do dna in ne poznaš ne trga in ne podjetja ter nastopi še kriza, se pojavi 

katastrofa. V Sloveniji naj bi bilo takšnih podjetij in managerjev ogromno. Strinjam se z 

navedenim dejstvom o tajkunih, glede katerih so mnenja, da je pri večjih prevzemih 

slovenskih podjetij v ospredje postavljeno osebno okoriščanje in da bodo ti managerji za 

posledice morali odgovarjali. Poleg odgovornosti, ki jih bodo morali nositi managerji, bodo 

odgovornost nosili tudi nadzorniki teh podjetij. V podjetju Krka, d. d., dopolnjujejo razvojne 

in izobraţevalne načrte. Uvajajo letne pogovore, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti dela in 

vodenja. Zaposlene usmerjajo v dodatna izobraţevanja, osebni in strokovni razvoj v smeri, ki 

se jo opredeli skupaj s posamezniki, njegovimi nadrejenimi in potrebami podjetja (Svetlik in 

Zupan 2009, 515–519). Pomembno dejstvo, ki podjetje Krka, d. d., ne pripelje do 

nepravilnosti in napačnih ravnanj s strani vodilnega kadra, je, da ključne managerske kadre 

vzgajajo v podjetju. Prepričani so, da manager, ki je rasel znotraj podjetja, pozna kulturo 

podjetja in podjetje mu pomeni veliko več kot samo poligon za dokazovanje lastnih 

managerskih sposobnosti (prav tam). 
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Vzemimo za primer še podjetje Luka Koper, d. d., ali pa podjetje Intereuropa, d. d., ki sta bili 

prepoznani kot eni izmed najbolj perspektivnih slovenskih gospodarskih druţb. V roku štirih 

let sta praktično prišli do roba stečaja. Po mnenju Ministrice za gospodarstvo (Radić 2010) 

krivda ni samo na strani sedanje gospodarske krize, temveč je v ozadju krivda na strani 

managementa. O tem, zakaj drţava ne ukrepa bolj ostro in zakaj kazensko ne preganja 

odgovornih oseb za slab poloţaj podjetij, v katerih ima deleţe tudi ona, v nadaljevanju 

diplomskega dela.  

4.2.2 Bodo managerji nekaterih slovenskih podjetij pripravljeni odgovarjati za svoja 

dejanja? 

Zaenkrat ne poznamo veliko primerov, ko bi slovenski management priznal svojo napako v 

oceni in odločanju. Po današnjih dokazih v gospodarski krizi je jasno, da nadzorniki v 

podjetjih slabo opravljajo svojo funkcijo in bi morali zato odgovarjati (Radić 2010). Mnogo 

strokovnjakov in ekonomistov izpostavlja, da se od managerjev pričakuje in zahteva 

odgovornost, katere se je treba zavedati ţe pred prevzemom tega visoko kvalitetnega posla.  

Kriza je najpogostejši izgovor in krivec za propad večjih slovenskih podjetij. Pričnimo pri 

Muri, ki jo je kriza močno prizadela. Če se osredotočimo na podjetje Mura, lahko rečemo, da 

so se prvi znaki pojavili februarja 2009. Potem je prišlo do odpuščanja delavcev. Poznavalci 

razmer navajajo, da je reševanje podjetja trajalo veliko časa. Zmanjšala se je proizvodnja, saj 

druţba ni imela sredstev za nadaljevanje proizvodnje v polnem obsegu. Lastniki so zamenjali 

upravo, a se ta poteza ni izkazala za uspešno. Slovenski ekonomisti so si zastavljali vprašanje, 

zakaj so se mnogi politiki zavzemali za Muro. V resnici ni bilo človeka, ki bi bil pripravljen 

rešiti Muro, jo dokapitalizirati. Strinjam se, da so vodilni mnoga leta bogateli na račun tega 

velikega tekstilnega podjetja. Kje so danes tisti, ki bi morali nositi odgovornost za propad 

druţbe? Ali so pripravljeni odgovarjati, če se njihova dejanja pokaţejo za napačna? Spodaj je 

prikazano mnenje delavcev podjetja Prevent, d. d., glede tega vprašanja. 

Slika 5 odgovarja na vprašanje, ki sem si ga skozi diplomsko delo večkrat zastavila. Nekateri 

gospodarstveniki ali managerji skačejo iz ene »zafurane firme« v drugo. Podjetja se za temi 

posamezniki potapljajo, a ti posamezniki nikjer ne pustijo pozitivnih rezultatov, ne 

bankrotirajo osebno, ne izgubijo svojega denarja, kapitala, skratka, kot da se ni nič zgodilo. Še 

celo nagrajeni so. Kovač trdi, da je management Mure med najodgovornejšimi za njene 

teţave. Management, ki v dobrih časih ni prestrukturiral tega nekdaj uspešnega podjetja, kljub 

veliki drţavni pomoči, ki jo je prejel. Kovač (2009) še navaja, da se bi morali vsi dobro 

zavedati, da je uprava Mure enkrat ţe prejela ogromne vsote drţavnega denarja, a se ni 

prestrukturirala. Če bi jo takratni vodilni manager uspešno prestrukturiral, danes ne bi bila 

pred stečajem. 
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Ne

Da

 

Slika 5: Odgovornost managerjev za krizo v podjetju Prevent Global, d. d., – ali so 

managerji pripravljeni odgovarjati, da je danes brez službe ostalo več tisoč ljudi? 

Vir: Bertoncelj 2010, 7.  

Hitro si torej lahko sami odgovorimo na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v tem delu. Tukaj bi 

se morali strinjati z dejstvom, ki so ga izpostavili slovenski ekonomisti in celotna druţba, da 

je podjetje Mura, d. d., najboljši, a ne edini dokaz, zakaj so potrebne strukturne reforme. 

Omenimo lahko še podjetje MIP, d. d., ki več mesecev ni bilo sposobno poravnati svojih 

obveznosti. Dolg druţbe je bil previsok in sledil je stečaj podjetja. V tem primeru bi hotela 

poudariti, da je lastnik sam predlagal stečaj podjetja. Strokovnjaki menijo, da je podjetje 

izčrpal managerski prevzem in finančno izčrpavanje lastnikov, a da je bila poslovna zgodba 

na mestu. »Pomurka in MIP nista šla v stečaj zaradi kakšnega posebnega zunanjega 

dejavnika, odločilna je bila strategija managementa v zadnjih nekaj letih«, navajajo 

poznavalci razmer v podjetjih (Kuhar 2009). Po mnenju strokovnjakov tudi pri navedenem 

podjetju ni bilo zaslediti sklepov o odgovornosti managerjev za posledice, ki so jih povzročili 

ljudem, ki so zaradi njihovih napak danes ostali brez sluţbe.  

Podobno zgodbo nosi tudi nekdaj dobro stoječe slovensko podjetje Steklarska nova, d. o. o. 

Delavci so napovedali stavke zaradi nerednega prejemanja plač, sledil je stečaj druţbe. 

Kasneje so na dan prišle tudi druge resnice, ko so zaposleni ugotovili, da jim druţba mnoga 

leta ni plačevala prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Med prebiranjem 

literature sem zasledila, da je bila po računovodskih podatkih druţba ţe konec leta 2006 

kapitalsko neustrezna. Namesto da bi vodstvo in nadzorniki Steklarske nove pravočasno 

ukrepali, so z raznimi mahinacijami
2
 le podaljševali agonijo, ki je v prejšnjem letu zdruţbo 

pahnila v stečajni postopek (Morozov 2009). Strinjam se z mnenjem tistih, ki menijo, da bi 

moral obstajati zakon, ki bi preprečil marsikatero nepravilnost. Tudi strokovnjaki in 

                                                           
2
 Mahinácija -e ţ (á) 1. ekspr. preračunljivo, navadno nezakonito dejanje: zaplesti se v mahinacije; z 

raznimi mahinacijami je dosegel svoje cilje; denarna, gospodarska mahinacija/delati mahinacije; tajna 

mahinacija; 2. redko ravnanje, upravljanje: mahinacija s strojem je čisto preprosta (SSKJ 2006). 
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ekonomisti se strinjajo, da so managerji glavni krivci za nastale situacije v številnih 

slovenskih podjetjih, a da za svoja dejanja ne bodo kaznovani. Posledice in odgovornost bi po 

mnenju številnih morali nositi vsi, ki so kakorkoli odgovorni, da se je uspešno podjetje zaradi 

njihovih lastnih koristi soočilo s stečajem. Treba je dodati, da v veliki večini slovenskih 

podjetij uprava razloge za nedoseganje načrtov išče v gospodarski krizi (Fidermuc 2009, 14). 

4.2.3  Vedenje managementa v krizni situaciji  

Vsaka krizna situacija ni predvidljiva, vendar je rešljiva, a le v primeru, da jo razumemo 

(Mitroff in Anagnos 2001, 5). Po mnenju avtorjev signali, ki so poslani v okolje, 

napovedujejo krizno situacijo. Če jih zaznamo in odkrijemo ter se pravočasno odzovemo, se 

lahko kriza uspešno prepreči (prav tam). V različnih poloţajih pogosto govorimo o moralnem 

zanikanju določene ekonomske teorije. Pri razreševanju gospodarskih vprašanj, so tudi pri nas 

pogosto zanikani empirično podkrepljeni zaključki ekonomske teorije, ne glede na dejanske 

gospodarske negativne posledice (Štiblar 2008). Ravno zaradi takšnih slabosti in problemov 

dobi javnost vtis, kot da ekonomska znanost ne more ponuditi čiste resnice.  

Manager, ki se loteva razreševanja gospodarske krize, se mora zanesti na svoja znanja in 

izkušnje. Reševanje krize v gospodarski druţbi zahteva drugačne managerje (Ţlebnik 1999, 

5). Vodenje v kriznih situacijah je lahko resnični preizkus vodstvenih sposobnosti. Logična 

izpeljava izhaja iz tega, da so si vsi vrhunski vodje, najpomembnejši, najuspešnejši in 

najvplivnejši, pridobili svojo čast in slavo, ko so se odlično izkazali pri sprejemanju odločitev 

v stresnih poloţajih. Ali imamo v času krize tudi v Sloveniji kakšnega managerja, ki se je v 

kriznih razmerah dobro izkazal? 

Večji del slovenskih podjetij se je soočil s problemi, ki jih je na površje pripeljala ravno 

krizna situacija. Kriza je prizadela številna slovenska podjetja, ki so morala posledično v 

stečaj. Vendar imamo v Sloveniji tudi podjetja, ki so z dobrim poslovanjem dokazala, da so 

uspešna in jih kriza ne more prizadeti. Podjetje, ki si v teh stresnih časih zasluţi spoštovanje 

in pohvalo, je, kot je bilo ţe navedeno, Krka, d. d. Kolikor so nam poznane razmere v 

navedenem podjetju, lahko trdimo, da ni podjetja v drţavi, kjer bi imeli delavci takšno 

pripadnost podjetju. Treba je poudariti, da so rezultati v tem podjetju dobri in da imajo od njih 

korist vsi zaposleni. Farmacevtska dejavnost, zlasti lastni razvoj, zahtevane tehnologije in 

tekmovanje z veliko in močno konkurenco, zahtevajo visoko usposobljen kader. Krka, d. d., 

je ţe od vseh začetkov vlagala v razvoj lastnih, v podjetju vzgojenih strokovnjakov, tudi za 

managerska mesta. Le izjemoma je na managersko mesto postavljen nekdo od zunaj.  

V negotovem obdobju krize je dogajanje v gospodarstvu v ospredju zanimanja javnosti. 

Predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., navaja, da v podjetju ne ţivijo v 

nedotakljivi oazi in da morajo v tem obdobju bistveno bolj delati. Potrebno je vlaganje v 

razvoj njihovega znanja, prav tako je potrebna določena pozornost na trţiščih. Javnost se 
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zaveda, da se je podjetje izognilo marsikateri čeri, ker njeno vodstvo ni imelo nobenega 

pohlepa, ţelje ali namere po takšnem ali drugačnem lastninjenju. Če se kot manager ukvarjaš 

samo s poslom, za kar te lastniki tudi najamejo in plačajo, imaš bistveno manj teţav, kot bi jih 

imel sicer. Podjetje ogromno vlaga v razvoj, veliko zaposluje, sodelovanje z okoljem je na 

visoki ravni. Krkino poslovanje je odlično in tudi pregledno. Pokazatelji navedenega so se 

pokazali v letu 2009, ko je podjetje kljub splošni krizi poslovalo zelo dobro (Lindič 2009a, 

14). Kriza ni zmanjšala niti vlaganj v raziskave in razvoj, število zaposlenih se je v tem 

obdobju povečalo. Pri novih naloţbah so bili previdni, a so se kljub temu odločili zanje 

(Lindič 2009b, 9). Podjetje Krka, d. d., je usmerjeno v prihodnost. Cilji podjetja so 

motivacijski in visoko usmerjeni. Tudi sama se strinjam z dejstvom, da ima podjetje nekaj, 

česar nima večina slovenskih podjetij. V Krki se lahko pohvalijo, da se njihovi načrti zaradi 

krize niso ustavili. Še bolje. Krizo bodo v tem podjetju izrabili za še bolj učinkovite posege na 

trge. Cilji so usmerjeni v nove izdelke. Z nakupom še kakšnega farmacevtskega podjetja 

ţelijo v kriznem obdobju dokazati, da je njihovo poslovanje izredno uspešno. Njihova 

dolgoročna strateška usmeritev je pridobivanje najboljših kadrov, kar pomeni povečano 

zaposlovanje tudi v času krize. 

Problematike kriznega managementa se v svojih odmevnih raziskavah pogosto loteva tudi 

legendarni Peter Drucker, ki opozarja na nevarnost togega ločevanja med managementom in 

podjetništvom. Izziv sodobnemu managementu ni le dovzetnost za spremembe, ampak 

njihovo spodbujanje (v Rojc 2003, 19). 

4.2.4 Vladni ukrepi za premagovanje krize v slovenskih podjetjih  

Po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1) morajo managerji in nadzorniki pri opravljanju 

svojih nalog ravnati v dobro druţbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, 

hkrati pa so solidarno odgovorni druţbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih 

nalog, razen če dokaţejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolţnosti (Damijan 

2009). Strinjam se, da bo kriza v Sloveniji počistila z mnogimi nepravilnostmi, ki so se 

pokazale v številnih slovenskih podjetjih. Vlada išče rešitve, kako bi se lahko gospodarstvo 

rešilo iz krize. Ekonomist Damijan (2009) je ţe na začetku lanskega leta izpostavljal potrebo 

po sankcioniranju nepravilnosti oz. managerskih mahinacij v Sloveniji ter potrebo po 

druţbeni regulaciji tega področja. Poznano je dejstvo, da v tej drţavi ni bilo nobenega nadzora 

ali pa je bil nadzor nad delovanjem uprav in nadzornih svetov slab (Radić 2010). Strinjam se, 

da je prišlo do prevelikega vmešavanja politike v gospodarstvo. Glavno spoznanje temelji na 

tem, da ni vzpostavljen učinkovit nadzor za pravočasno odkrivanje nepravilnosti. Vlada RS je 

ustanovila t. i. krizno skupino ključnih ministrov za aktiven boj proti finančni in gospodarski 

krizi. Temeljna naloga skupine je bila oblikovanje ukrepov, s katerimi je vlada ţelela ublaţiti 

vpliv krize na slovensko gospodarstvo.  
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Potrebno je poudariti, da bi bilo treba mnoga slovenska podjetja prestrukturirati
3
. Ekonomisti 

ugotavljajo, da do prestrukturiranja v gospodarstvu ne prihaja zaradi prevelike vloge politike 

pri vodenju in upravljanju slovenskih gospodarskih subjektov. Napaka v Sloveniji je ravno ta, 

da elita, ki vlada, lahko odloča o vsem. V sedanjem izzivu časa naj bi bila osnovna naloga 

vlade, da ustvarja enake pogoje gospodarjenja tako v okviru drţave kot v primerjavi z akterji 

drugih drţav (Štiblar 2008, 73). Potrebno je skrbno in natančno spremljanje ukrepov drugih 

vlad v okviru Evropske unije in izven nje, da naših gospodarskih druţb ne postavimo v manj 

ugoden poloţaj, kot ga imajo tuje (prav tam). Področju finančnega in gospodarskega 

kriminala bi bilo treba posvetiti mnogo več pozornosti kot doslej. Pričakuje se stroţje 

sankcioniranje finančnih in gospodarskih špekulacij, ki so neupravičene in ustrezno 

izobraţevanje tistih, ki bi jih morali preganjati in jim soditi (Štiblar 2008, 79–82). Podjetja se 

bodo morala v prihodnosti prečistiti, vlada bo morala sprejeti nove ukrepe, brezposelnost v 

Sloveniji se bo zaradi čiščenja še povečala. Za drţavo je pomembno sankcioniranje 

nevestnega in škodljivega delovanja uprav in nadzornih svetov, kar lahko prinese višjo etično 

zavest, višje poslovne standarde in večjo odgovornost. 

4.3 Podjetniška kriza kot posledica finančne krize  

Sedanja finančna kriza ima korenine v poku balona nepremičninskih trgov, predvsem 

ameriškega. Glavni povod se skriva v tem, da so cene nepremičnin zadnja leta strmo rasla, 

povpraševanje je bilo veliko in bančni krediti so bili izredno ugodni. Obrestne mere so bile 

zgodovinsko nizke, ljudje so najemali in najemali kredite, cene nepremičnin so neprestano 

rasle. Problem se je pojavil, ko so cene nepremičnin pričele padati, ljudje hiš niso mogli 

prodati brez izgube banke in pričela se je bančna kriza. Kaj se je dogajalo v domačem 

finančnem sektorju? Po mnenju Pezdirja (2009) imajo nesmiselna posojila pri nas izredno 

vlogo. Govorimo o posojilih, ki so šla za nakupovanje Istrabenza ali Merkurja ter drugih 

slovenskih podjetij. Ni najbolj razumljivo, da banke doţivijo zlom zaradi tega, ker 

kreditojemalci ne morejo vračati denarja. Tukaj po njegovem mnenju ni bilo nikogar, ki bi 

upošteval kakšno tveganje. V tem delu je treba poudariti, da so banke naredile škodo 

predvsem malim podjetnikom, saj so po mnenju le-teh zaostrile pogoje poslovanja za mala in 

srednja podjetja. Kovač (2007) ocenjuje, da je obdobje zadnjih petnajst let botrovalo največji 

krizi gospodarstva v zadnjih petdesetih letih. Globalna finančna kriza vpliva na stanje 

realnega gospodarstva. Banke zaradi zmanjšanja obsega količine dostopnega denarja niso več 

sposobne izvajati funkcije financiranja ekonomije. 

                                                           
3
 Dubrovski (2004, 222) navaja, da če določena struktura podjetja ne ustreza razmeram, ki jih zahteva 

okolje, potem je treba obstoječo strukturo spremeniti in postaviti novo. Radikalni proces, ki omogoča 

večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja, imenujemo prestrukturiranje. Prestrukturiranje je 

ena od metod revolucijskega spreminjanja in načinov doseganja prenove podjetja. Tukaj gre za 

korenite zasuke.  
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4.4 Podjetniška kriza kot posledica ravnanja managementa  

Managerjem so zaupana podjetja. Lastnik organizacije postavi managerja na vodilni poloţaj v 

podjetju, da bi organizacija uspešno dosegala vizijo in uresničevala zastavljene cilje. 

Management ima tako v podjetju določen ugled in moč, saj zaseda zelo pomembno in 

odgovorno mesto v podjetju. Z vsemi privilegiji, ki jih ima, lahko pride tudi do izkoriščanja 

poloţaja. Strinjam se z dejstvom, ki so ga izpostavili slovenski ekonomisti, kot tudi širša 

javnost, da so bila prav zaradi ravnanja managerjev domača podjetja zaradi krize bistveno bolj 

prizadeta, kot bi bila sicer. Managerji so po mnenju strokovnjakov dolga leta zavestno 

sprejemali nepravilne odločitve v slovenskih podjetjih. V empiričnem delu diplomske naloge 

je bila na primeru proučevanega podjetja potrjena prva hipoteza. Teţave podjetij niso nastale 

samo zaradi globalne krize, ki je prizadela svetovno gospodarstvo, temveč obstajajo tudi 

notranji vzroki, ki kaţejo na napačna ravnanja managementa. Treba se je zavedati, da smo z 

napačnimi ravnanji v zadnjih nekaj letih tudi sami prispevali k temu, da krizo občutimo bolj 

kot bi bilo treba. Navedena kriza je največja kriza v samostojni Sloveniji in za večino 

Slovencev največja v času njihovega ţivljenja (Štiblar 2008, 11). Poslovodstva, ki so 

gospodarske druţbe pripeljala v krizno situacijo, praviloma ne morejo razrešiti nakopičenih 

problemov in sanirati obstoječega stanja (Ţlebnik 1999, 7). Razlike med uspešnim in 

neuspešnim managementom pa se kaţejo v razliki med uspešnim in neuspešnim podjetjem.  

4.5 Slovenska podjetja v krizi  

Slovenska posebnost je, da smo podobno krizo, kot je prisotna danes, ţe doţiveli v času 

tranzicije. Po ţe doţiveti situaciji bi morali biti po mnenju mnogih na krizne razmere bolj 

odporni kot so drugi, a na ţalost ni tako, saj imamo posledično druge bistvene probleme. Po 

mnenju velike večine ekonomistov in drugih strokovnjakov s področja ekonomije, je bila 

današnja kriza pričakovana. Nihče se ni hotel ukvarjati s strukturnimi spremembami, kar se je 

poznalo na gospodarstvu. Pezdir (2009) ugotavlja, da so s tem nastala podjetja, ki so na robu, 

ker se z njimi prej nihče ni hotel ukvarjati. Največji problem se po njegovem mnenju pojavi 

takrat, ko kriza udari. In to se je tudi zgodilo v slovenskem gospodarstvu. S krizo je postal ta 

proces bistveno teţji, saj se novih delovnih mest ne odpira. Navaja, da je lahko razlog za to v 

davčni preobremenitvi ali v tem, da je določena podjetja ščitila drţava in tako ni bilo 

moţnosti, da bi propadla. Vprašanje je, kako dolgo bo kriza še trajala. Vendar so strokovnjaki 

mnenja, da je prava gospodarska kriza šele prišla. Veliko podjetij je porabilo še svoje zadnje 

notranje rezerve. Številni direktorji v tem letu niso vedeli, kako naprej (Zore 2010, 12). 

Mencinger (2009, 50) navaja, da je največji problem brezposelnost, saj gre za problem, ki je 

skorajda neodpravljiv. Ugotavlja, da podjetja, ki bodo krizo preţivela, tudi po povečanem 

naročilu ne bodo zaposlila veliko delavcev. Brezposelni ljudje imajo v tem obdobju izredno 

nizko stopnjo motiviranosti za delo (prav tam). Mnogo strokovnjakov ugotavlja, da bo v 

gospodarstvu prišlo do rekordne brezposelnosti in proračunskih primanjkljajev. Podjetja 
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namreč poskušajo sedanjo krizo omiliti z odpuščanjem svojih delavcev, kar se kaţe v 

povečani stopnji registrirane brezposelnosti v Sloveniji, ki jo izračunava SURS. 

dec.09

jan.10

 

Slika 6: Primerjava stopnje brezposelnosti v letu 2009 in 2010 po podatkih SURS 

Vir: Statistični urad RS 2010. 

Ugotovljeno je, da se je brezposelnost v letu 2010, zaradi gospodarskih razmer, ki se še niso 

stabilizirale, v primerjavi s celotnim prejšnjim letom povečala za 3 % (Statistični urad RS 

2010).  

Sklenemo torej lahko, da je gospodarska kriza močno zaznamovala slovenska podjetja. 

Brezposelnost se je zaradi napete gospodarske situacije močno povečala. Slovenska podjetja, 

ki so se znašla v gospodarski krizi, so poskušala le to omiliti z zmanjšanjem obsega 

povpraševanja po delovni sili. Treba je poudariti, da se je v letu dni stopnja brezposelnosti 

povečala za 42 odstotkov. Na zavodu predvidevajo, da bo do konca letošnjega leta število 

brezposelnih naraslo še za deset odstotkov (Zore 2010, 12). 

Če pogledamo optimistično, lahko zopet navedemo slovensko podjetje, ki se je kljub 

gospodarski krizi in razmeram na trgu uspešno izognilo marsikateri čeri. V podjetju razlog za 

uspeh povezujejo s tem, da vodstvo ni imelo nobenega pohlepa in ţelje po takšnem ali 

drugačnem lastninjenju (Colarič 2009). Poudarjeno je ţe bilo, da podjetje Krka, d. d., 

ogromno vlaga v razvoj, da veliko zaposluje in da tudi njeno sodelovanje z okoljem poteka na 

visoki ravni. Podjetje ima, česar velika večina slovenskih podjetij nima (Frankl 2009). 
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5 IZHOD PODJETJA IZ KRIZE  

Pomembno je, da organizacija nadzira notranje in zunanje signale »ticking time bombs«, 

preden je prepozno. Zanikanje, da se je kriza resnično zgodila, je največji sovraţnik (Mitroff 

in Anagnos 2001, 8). Po toči zvoniti je prepozno. Kriza se kljub nekaterim drugačnim 

napovedim v praksi še ni končala. Obseg in neučinkovitost gospodarskih druţb sedaj terja 

odločno in hitro ukrepanje. Receptov za razreševanje kriznih situacij v gospodarskih druţbah 

ni. Ravno zaradi razlik v stopnjah problemov, v velikosti gospodarskih druţb in značilnosti v 

posameznih panogah, ni moţno narediti okvirja za univerzalni model. Glede na večletno 

proučevanje se lahko izoblikuje napotek, kako se zadeve lotiti in na kaj je treba biti posebej 

pozoren (Ţlebnik 1999, 16). 

Na podlagi aktualnih člankov in lastne raziskave sem poskušala prikazati mnenja zaposlenih 

za nastanek krizne situacije v podjetju. Izkazalo se je, da so ljudje mnenja, da je odgovornost 

na strani managerjev. Dolgoletna napačna ravnanja in vodenje podjetja z napačnimi interesi 

so glavni razlogi, da so se mnoga slovenska podjetja soočala s krizo. Opazila sem nekaj 

priloţnosti za izboljšanje trenutne krizne situacije v gospodarstvu in v slovenskih podjetjih. 

Da bi managerji dejansko stanje izboljšali, bi morali sprejeti odgovornost za nastalo situacijo 

in se soočiti z napakami prejšnjega kadrovanja. Dovolj je zatiskanja oči pred resnico, pred 

napačnimi ravnanji, ki so bila storjena v večjih slovenskih podjetjih. Potrebno je spoznanje, 

da so dolgoletna ravnanja vodilnih v obravnavanih podjetjih pustila posledice, ki jih je 

gospodarska kriza še poglobila. Delovanje managementa ima izreden vpliv na obseg krize v 

obravnavanih organizacijah.  

Prvi predlog, ki bi ga podala, je, da bi bila v prihodnosti potrebna boljša ureditev na področju 

kadrovanja oziroma imenovanja managerjev oziroma t. i. vodilnih v drţavna podjetja. Na 

primer iskanje ustreznega kadra z javnimi razpisi. S tem bi se posledično izognili vmešavanju 

politike pri sami izbiri. Manj bi bile uporabljene veze in poznanstva pri iskanju vodilnega 

kadra v slovenska podjetja. Menim, da imamo na slovenskem trgu mnogo šolanih 

managerjev, ki bi bili sposobni voditi uspešna podjetja. Večji in pomembnejši poudarek bi 

tako bil na kompetenci managerja, ki je povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem 

mestu. Potreba po prelomu z ustaljenimi navadami, delovanjem in obstoječimi mehanizmi 

poslovanja je nujna. Pozitiven zgled so nam lahko tista podjetja in njihovi managerji, ki so 

pravi čas zaznali znake spreminjanja trga in okolja okoli njih ter so imeli pogum in voljo, da 

so to uspešno izkoristili. Takšna podjetja bodo iz gospodarske krize odšla močnejša.  

Mnenje, ki ga kot izhodno strategijo navajam sama, je, da bi morala drţava, namesto, da 

pomaga podjetjem, ki so ţe izgubljena, pomagati odpuščenim ljudem. V prvi vrsti bi morala 

podjetjem dovoliti, da odpustijo odvečno delovno silo. Brezposelnim bi lahko s socialnimi 

transferji pomagala preţiveti hude čase, jih poslati na izobraţevanja. Drţava je lani za ukrepe 

aktivne politike sicer namenila določena denarna sredstva. Največ zanimanja je bilo za ukrep 

samozaposlitve (Kerin 2010, 14). Zastavljam pa si vprašanje, zakaj ne bi ti ljudje, ki se v teh 
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hudih časih počutijo nekoristne, opravljali kakšna javna dela. Drţava bi jim s takšno pomočjo 

pomagala preţiveti te hude čase.  

Menim tudi, da bi bilo treba celovito analizirati dejavnike, ki so podjetja pripeljala do kriznih 

situacij. Treba bi se bilo soočiti z interesi, ki so bili gonilna sila pri sprejemanju napačnih 

odločitev pri vodenju organizacije. Ali so to bizarno visoke managerske plače, pohlep, visoki 

druţbeni poloţaj? V tem primeru bi se pokazali pravilni razlogi, na katere bi bili v prihodnosti 

bolj pozorni. Čez čas bi bile kompetence managerjev popolnoma jasne in samoumevne in pri 

iskanju ustreznega managerja bi bili lahko zato bolj pozorni.  

Med pogovorom z anketiranci in ostalimi znanci sem zasledila, da je beseda 'manager' 

izgubila pomen in sedaj vzbuja le še nezaupanje in nespoštovanje. Ljudje bodo potrebovali 

čas, da se zopet vzpostavi zaupanje do ljudi, ki vodijo podjetja. Nezaupanje ostaja do ljudi, ki 

so včasih vodili uspešna slovenska podjetja. Na našem trgu je namreč v tem obdobju veliko 

podjetij, ki jih je kriza močno prizadela, kar so posledično občutili tudi zaposleni. V zadnjem 

obdobju največ pozornosti namenjene podjetju Vegrad, d. d. V navedeni organizaciji se zopet 

soočamo z neodgovornostjo vodilne v podjetju. Prevzem odgovornosti za napačna ravnanja je 

zopet na preizkušnji. Ponovno izpostavljam pomen okoliščine, da bi management prevzel 

odgovornost in se soočil z napačnimi ravnanji, ki so podjetje pripeljala do takšnih in 

drugačnih neprijetnih situacij. 
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6 SKLEP 

Cilj moje diplomske naloge je bil prikazati podjetniške krize v slovenskih podjetjih in stopnjo 

odgovornosti managementa za nastalo situacijo v okolju podjetja. V nalogi sem proučila vpliv 

dolgoletnega delovanja slovenskih managerjev na (ne)uspešnost posameznih podjetij. 

Delovanja vodilnih, ki sem jih spremljala prek medijev, sem povezala v celoto z 

upoštevanjem dejanskih situacij v posameznih podjetjih. S pomočjo izvedene ankete ter na 

podlagi študija predvsem aktualne literature sem ugotovila, da je bila odgovornost 

managementa v večini poznanih slovenskih podjetjih v času globalne gospodarske krize na 

hudi preizkušnji, katere veliko podjetij ni prestalo. Problem se je pojavil predvsem tam, kjer 

vodstvo ni bilo pripravljeno sprejeti odgovornosti za napačna ravnanja ali neetične odločitve.  

V moji raziskavi sem ugotovila, da so managerji v obravnavanih podjetjih bistveno prispevali 

k situaciji, v kateri so nekoč uspešna podjetja končala v stečaju. Ali so za storjene napake bili 

primorani odgovarjati in prevzeti krivdo? Ali obstaja subjekt, ki bi kaznoval navedena 

dejanja? Menim, da bi se morala v prvi vrsti reševanja in obravnave navedenih situacij lotiti 

drţava. V gospodarskih druţbah bi bili potrebni predpisi, ki bi zahtevali spremljanje 

delovanja podjetja, vodstva in ostalih posameznikov, ki vplivajo na druţbo in uravnavajo 

njeno delovanje. Dejstvo je namreč, da je v Sloveniji politika ţe predolgo prisotna v podjetjih 

in v gospodarstvu. Posledica navedenega je, da so v številih podjetjih tako še vedno 

nastavljeni managerji, ki imajo politično ozadje. Ţe pri iskanju vodilnega kadra v podjetje bi 

bilo treba več pozornosti usmeriti v kompetence managerjev.  

Gospodarska kriza je pojav, ki prinaša pozitivne in negativne posledice v podjetju in ostalih 

zdruţbah. Osredotočena na podjetniško krizo, spoznavam, da je bilo nujno potrebno, da se 

zadeve v našem in tujem gospodarstvu razčistijo. Odgovornost managementa se v podobnih 

gospodarskih situacijah pokaţe ali v dobri ali v slabi luči za celotno gospodarstvo. 

Osredotočena na spremljanje slovenskega managementa ugotavljam, da se ravno v takšni 

situaciji najbolje pokaţe, ali je vodstvo primerno za vodenje druţbe. Pogosto iskana lastnost 

pri managerju je ravno sposobnost poiskati najboljši izhod iz podjetniške krize. Tako kot pri 

smučanju tudi pri vodenju smisel in izkušnje zelo malo pomagajo, če smučar oziroma 

manager nima zadosti visoke stopnje znanja in usposobljenosti za krmiljenje smuči oziroma 

druţbe. Manager mora razumeti in obvladati notranje in zunanje okolje organizacije. Notranje 

okolje so zaposleni v organizaciji, ki v nemirnem okolju postanejo še teţje obvladljivi. 

Management, ki zaradi svojih t. i. lastnih ciljev popolnoma zanemari pomen človeškega 

faktorja, zagotovo ne more biti uspešen, kar se je ţe pogosto pokazalo.  

Svetovna kriza, ki se je razširila tudi skozi gospodarstvo, je bila neustavljiva. Na dan je prišlo 

mnogo neprijetnih dejstev, ki so se dolga leta kopičila v druţbah. Če pogledam z 

optimističnega vidika, ugotavljam, da ima gospodarska kriza tudi pozitivne plati. Počistila je z 

različnimi nepravilnostmi in z nerazumnimi managerskimi prevzemi. Poskrbela je in še skrbi 

za slabe voditelje, ki si takšnega poloţaja v podjetjih niso zasluţili. Ravnanja vodilnih so bila 
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ravno v teh situacijah na preizkušnji. Skozi nalogo sem si nenehno zastavljala vprašanje, če 

resnično obstaja človek, ki je sprejel odgovornost za dejanja, ki so bila spoznana kot napačna. 

Spraševala sem se, ali se bo našel tisti, ki bo svoja dejanja priznal in nam nalil čistega vina. 

Na slovenskem trgu še obstaja optimizem. Vse, kar bi moral narediti je, da bi bil pripravljen 

govoriti o situacijah, ki so se dogajala v podjetju. Govoriti o dogodkih in dejstvih, kako je 

lahko še včeraj uspešno podjetje danes v postopku stečaja. Priloţnosti so bile, v medijih se 

veliko govori o tem, zavedamo se napak, ki so bile storjene. Boli spoznanje, do katerega sem 

prišla na kancu mojega raziskovanja. Odgovornost managementa je bila na preizkušnji, 

ampak če bi pisali test, bi bila ocena negativna (2). Predlagam, da se vrne optimistični pogled, 

vendar bo potreben trud, da si managerji zopet pridobimo zaupanje in spoštovanje. Na 

slovenskem trgu potrebujemo optimizem in voljo. Za primer v diplomski nalogi navajam 

podjetje, ki je dokazalo, da je nepremagljivo. Podjetje, ki daje zgled ostalim, saj je dokaz, da 

se z dobrim vodenjem lahko izognemo tudi takšni situaciji, kot je gospodarska kriza. 
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