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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja pojav in reševanje krize v izbranem podjetju. Podjetje 

se mora za obstanek na trgu zavedati sprememb, ki se odvijajo v poslovnem okolju, in se 

nanje tudi pravilno in hitro odzvati ter sproti nadzirati poslovanje. V teoretičnem delu 

zaključne projektne naloge so opisani pojmi, povezani z obravnavano tematiko, prav tako pa 

je analizirana domača in tuja strokovna literatura. Opredeljeni so pojmi majhno podjetje, kriza 

in krizni management. V empiričnem delu so predstavljeni analiza poslovanja ter vzroki in 

odzivi na krizo na konkretnem primeru Podjetja X.  

Ključne besede: kriza, podjetje, spremembe, management, reševanje, analiza. 

SUMMARY 

The Final project presents the occurrence and solving of a crisis in the selected company. The 

company need to be aware of changes, happening in the business environment, properly and 

quickly respond to them and continuously control its operations in order to stay on the market. 

In the theoretical part of the Final project are described concepts, connected with the 

discussed topic, and analyses domestic and foreign professional literature. Defined are the 

concepts of a small company, crisis and crisis management. The empirical part presents an 

analysis of the operations and causes and responses to the crisis on the practical example of 

the Company X. 

Keywords: crisis, company, changes, management, resolving, analysis. 

UDK: 338.124.4:005.71(043.2) 
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1 UVOD 

Živimo v svetu, kjer se trendi hitro spreminjajo, kar se toliko bolj kaže v podjetniškem svetu. 

Kriza se lahko pojavlja v vseh podjetjih, tako v majhnih kot velikih. Vodstvo podjetja mora 

krizo pravočasno zaznati in se nanjo tudi pravilno odzvati, saj podjetju lahko le tako zagotovi 

nadaljnji obstoj na trgu. Končina in Mirtič (1999, 21) ugotavljata: »Kriza v podjetju je 

najpogosteje dolgoročna rezultanta napačnih poslovnih odločitev in škodljivih vplivov okolja, 

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

povzročajo notranjo entropijo.« 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Kriza je obširen pojem, po navadi jo povezujemo z nečim negativnim. »Kriza je kratkotrajno 

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

notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja« (Dubrovski 2000, 

2). 

Sirius (2013) poudarja, da besedo »kriza« neradi izgovarjamo, saj ne prinaša nič dobrega. 

Torej gre za neko neprijetno stanje, nad katerim nimamo nadzora in moči, da bi ga lahko 

spremenili. Kriza je torej le stanje, ki prikazuje nek neurejen proces.  

Kriza ne nastane čez noč, tako da jo podjetje oz. vodstvo načeloma lahko še pravi čas zazna. 

»Ko namreč ne more več redno poravnavati svojih obveznosti, v podjetju zagori rdeča luč. A 

takrat je že prepozno. Težave se niso začele nenadoma, veliko večja verjetnost je, da so se 

nekaj časa nabirale in so posledica zgrešenih preteklih odločitev,« ugotavlja Budal (2013).  

Dubrovski (2000, 32) meni, da je z nastankom krize management v podjetju soočen z vrsto 

neugodnih značilnosti, ki zahtevajo nekoliko drugačen pristop k vodenju podjetja, med te je 

mogoče šteti: močno omejen razpoložljiv čas za odločanje, odločanje v razmerah, ki so 

presenetile ali celo šokirale, dopustnost napačnih odločitev je minimalna ali pa je ni, celotno 

dogajanje je pospešeno, stroški sredstev in časa so povečani, omejena sredstva, na katera se je 

mogoče pri izbiri ukrepov nasloniti, nenehno in nepričakovano pojavljanje vedno novih 

znakov in značilnosti krize. 

Setnikar (2013) navaja, da kriza ni le težava, ampak tudi priložnost, to dokazujejo mnogi 

uspešni posamezniki, prav tako pa tudi podjetja, ki so se na krizo znala pripraviti in izkoristiti 

dano okolje sebi v prid. 

Kovač (1996, po Dubrovski 2000, 4) opozarja na dvojni pomen krize, ki se ga da najbolje 

izraziti v kitajskem jeziku, kjer je kriza sestavljena iz dveh besed – wai-qui. Prvi del izraza 

pomeni nevarnost, drugi pa priložnost. Zato kriza »ni vedno tragična usoda podjetja, temveč 

je hkrati največja priložnost za njegovo prenovo«. 
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»Kriza neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja, traja relativno kratek čas, njen 

izhod pa je lahko le dvojen: propad ali ozdravitev.« (Dubrovski 2000, 32) 

Dubrovski (2004, 11) ugotavlja: »Ker so vzroki kriz zelo različni, so različne tudi vrste kriz, 

zato pa tudi rešitve.« 

Majhna podjetja so zaradi svoje velikosti oziroma (bolje rečeno) majhnosti bolj prilagodljiva 

in se tudi hitreje odzivajo na spremembe. A težava se pojavi ravno pri tej majhnosti, saj 

pogosto nimajo ustreznih znanj in izkušenj s področja prepoznavanja in odpravljanja kriz. 

Zelo pogosto je lastnik podjetja tudi direktor, vodja, delavec, računovodja ipd., tako da je 

mnenja, da lahko za krizo tudi sam poskrbi, kar pa se največkrat izkaže za neuspešno. Sirius 

(2013) ugotavlja: »Najtežje je rešiti krizo, ki smo jo povzročili sami. Največjo napako 

naredimo, če pričnemo sami reševati krizo, ki smo jo povzročili, kajti rezultat bo še večja 

kriza. Kadar rešujemo krizo, ne smemo biti ozkogledni, temveč se moramo dvigniti zelo 

visoko nad problem in vedno gledati globalno ali kot 'videti veliko sliko'. Samo tako bomo 

lahko krizo pričeli reševati na pravem koncu.«  

Za prepoznavanje simptomov in vzrokov ter tudi povodov krize je zadolžen krizni 

management, ki pa prav tako obsega priprave in ukrepe za obvladovanje krize. 

»Aktivnost vodenja podjetja v akutni krizi, katere osnovna naloga je zaustavitev negativnih 

gibanj in zagotovitev temeljev za ponoven razvoj (revitalizacija – oživitev), imenujemo krizni 

management, kar pa je hkrati tudi oznaka za nosilce te aktivnosti.« (Dubrovski 2000, 54) 

»Krizni management zasleduje dve osnovni usmeritvi oziroma cilja: zaustavljanje negativnih 

gibanj in obvladovanje kriznega položaja (preživetje), doseganje preobrata (preusmeritve) in 

zagotovitev temeljev za ponoven razvoj,« ugotavlja Dubrovski (2000, 54). 

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

Dubrovski 2000, 56):  

• hoteti (pripravljenost): volja do spreminjanja, pripravljenost za odrekanje;  

• smeti (legitimnost): pristojnost za odločanje, potrebna pooblastila;  

• moči (sposobnost): strokovnost, sposobnost timskega dela in učenja, moč za doseganje 

ciljev.  

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

saj bo v nasprotnem primeru zelo vprašljivo doseganje zastavljenih ciljev.« (Dubrovski 2000, 

56) 

Dubrovski (2000, 56) poudarja, da bo krizni management pri svojem delu potreboval tako 

strateška kakor tudi operativna znanja, pri čemer mu nobeno poslovno področje ne sme biti 

povsem tuje (npr. finančna, računovodska, pravna funkcija ...). 



 

3 

Podjetje, ki se znajde v težavah v primeru neobvladljive krize, je med možnimi rešitvami na 

voljo postopek stečaja in likvidacije ter prisilne poravnave. 

Podjetje, ki ga smo proučevali v tej nalogi, je majhno podjetje, ki posluje v panogi prodaje 

tehnologije. Ponuja izključno izdelke X in zanimive dodatke za te izdelke, prav tako pa 

različna čistila za izdelke in darilne bone. Zase trdijo, da niso le trgovina, ampak prostor, kjer 

boste iz prve roke dobili popolnoma sveže in kakovostne informacije o izdelkih X. 

Osnovni obravnavani problem v tej nalogi je bil proučiti, kako bi lahko majhno podjetje, ki se 

ukvarja s prodajo tehnologije, na osnovi pravočasne analize vplivov iz okolja s pomočjo 

orodij strateškega managementa pravočasno predvidelo in obvladalo krizne razmere in na ta 

način preprečilo razvoj krize. Analizirali smo, kako se je v izbranem podjetju kriza razvijala, 

kakšni so bili ukrepi vodstva in značilnosti vedenja udeležencev v krizi.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je na podlagi proučevanja različne strokovne literature 

proučiti pojme, kot so kriza, management, trg, podjetje, spremembe, ter raziskati vzroke za 

nastanek krize in analizirati, kako se je podjetje soočalo s krizo. Omejili smo se na Podjetje X.  

Cilj naloge je na primeru majhnega podjetja v panogi prodaje tehnologije prikazati pomen 

prepoznavanja simptomov in vzrokov krize ter posledično tudi ukrepe, ki jih mora podjetje 

sprejeti. Analiza je predstavljena na študiji primera Podjetja X.   

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

• metodo deskripcije oziroma opisovanje dejstev, pojavov in procesov iz sekundarnih 

virov, 

• metodo zbiranja podatkov in eksternih virov (strokovne literature), 

• metodo kompilacije oziroma povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih 

avtorjev ter lastnih spoznanj, 

• metodo študije primera izbranega podjetja v panogi ter zbiranja in analize podatkov. S 

študijo sekundarnih virov in poslovne dokumentacije podjetja smo analizirali razvoj krize 

in ukrepe vodstva. Z metodo SPIN smo analizirali slabosti, prednosti, izzive in nevarnosti 

v Podjetju X, 

• metodo sinteze spoznanj. 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem (teoretičnem) delu smo 

uporabili deskriptivno metodo raziskovanja, to je opisovanje dejstev in pojavov, povezanih z 

obravnavano tematiko. Analizirali in proučili smo tako domačo kakor tudi tujo strokovno 
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literaturo. Opredelili smo pojme, ugotovitve in spoznanja različnih avtorjev, povezanih s krizo 

in z njenimi posledicami.  

V drugem (empiričnem delu) smo uporabili metodo zbiranja in analiziranja podatkov. 

Uporabili smo poslovno dokumentacijo izbranega podjetja, naredili smo tudi analizo SPIN. Z 

metodo komparacije smo povzemali stališča in opazovanja avtorjev ter predstavili lastna 

spoznanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljali smo, da ima management izbranega podjetja interes, da raziščemo, kako bi 

podjetje s sistematično analizo okolja, odzivanjem in prilagajanjem na spremembe bilo bolj 

uspešno, kot če bi ti dejavniki ostali prezrti. 

Omejitve zaključne projektne naloge so: 

• omejenost na poslovno dokumentacijo Podjetja X, ki se ukvarja z maloprodajo 

tehnologije, 

• proučevali smo stanje izbranega podjetja v letih od 2011 do 2013, 

• poslovnih skrivnosti nismo razkrivali, 

• omejitev časa raziskave od maja do septembra 2015 v izbranem podjetju. 
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2 OSNOVNE OPREDELITVE MAJHNEGA PODJETJA 

»Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji zato, da bi učinkovito in uspešno 

dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom.« (Tavčar 2002, 3) 

2.1 Pojem majhnega podjetja 

Majhna podjetja imajo nekaj značilnosti, ki jih ločujejo od velikih, in zahtevajo drugačen 

proces upravljanja. Zaradi teh značilnosti pa je hkrati poslovanje večin majhnih podjetij 

veliko bolj tvegano kot pri velikih. Omenjene značilnosti so (Burns in Dewhurst 1996, po 

Perne 2002, 8):  

• v podjetju ima največji vpliv ena oseba, to je lastnik – manager. Njegovi pogledi in 

vrednote vplivajo na vse vidike dejavnosti podjetja, kar pomeni, da odločitve podjetja 

velikokrat postanejo osebne odločitve. Navzoče je tveganje zaradi prevelike odvisnosti od 

ene osebe, ki ni izvedenka na vseh področjih poslovanja, 

• za večino majhnih podjetij velja, da skoraj niso sposobna veliko vplivati na svoj trg. Ceno 

jim torej določa trg in soočajo se z močno konkurenco. Tveganje za neuspeh je veliko in 

največji pomen ima ravno konkurenčna strategija, 

• majhna podjetja poslujejo največkrat na enem samem trgu ali na omejenih trgih, 

najverjetneje z omejenim obsegom izdelkov ali storitev. To pomeni, da je obseg 

delovanja podjetja omejen in manj strateški kot pri velikih podjetjih, 

• majhna podjetja so velikokrat preveč odvisna od manjšega števila kupcev. To pomeni, da 

so ob izgubi kateregakoli kupca izrazito ranljiva, učinek na podjetje bo ob taki izgubi 

nesorazmerno velik. To je še en razlog, zaradi katerega je poslovanje majhnih podjetij 

bolj tvegano, 

• majhna podjetja niso javna podjetja. To pomeni, da imajo večkrat težave s povečevanjem 

kapitala, kar močno omejuje izbiro strategij. Iskanje financ za večino podjetij, ki želijo 

rasti, postane glavno strateško vprašanje.  

Dubrovski (2011, 187) ugotavlja: »Ne gre prezreti, da je v razvitih gospodarstvih malih in 

srednjih podjetij po številu nad 90 %, kar že samo po sebi pomeni, da je po številu dosti več 

kriznih primerov prav v teh podjetjih.« 

2.2 Razlike med majhnim in velikim podjetjem 

Majhna in velika podjetja se med seboj razlikujejo na več področjih, ki so našteta in opisana v 

preglednici 1. 
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Preglednica 1:   Razlike med majhnim in velikim podjetjem 

Vir: Dubrovski 2011, 188. 

Za razvrstitev podjetij v kategorije se upoštevajo kriteriji, predstavljeni v preglednici 2. 

!  

Področje Majhna podjetja Velika podjetja 

Trženje Sposobnost hitrega odzivanja na 

spreminjajoče zahteve trga.  

Vsestranske distribucijske in servisne 

zmogljivosti. Visoka stopnja tržne 

moči z obstoječimi izdelki. 

Poslovodenje Odsotnost birokracije. Podjetni 

managerji se hitro odzivajo na 

nove priložnosti in so pripravljeni 

tvegati. 

Prevelika birokratizacija. 

Profesionalni managerji lahko 

postanejo »administratorji«, ki jim 

manjka dinamike za nove priložnosti. 

Notranje komuniciranje Učinkovite in neformalne 

komunikacijske mreže. 

Notranje komunikacije so pogosto 

okorne. 

Kvalificirana delovna 

sila 

Pogosto primanjkuje primernih 

tehničnih specialistov.  

Sposobnost, da pritegnejo visoko 

izobražene tehnične specialiste.  

Zunanje komunikacije Pogosto primanjkuje sredstev za 

uporabo zunanjih virov. 

Sposobni »priključiti« se na zunanje 

vire.  

Finance Težave pri privabljanju kapitala. 

Inovacije predstavljajo veliko 

finančno tveganje.  

Sposobni izposojati si na trgu 

kapitala. Sposobni razprostreti 

tveganje po portfelju projektov.  

Ekonomika obsega Nesposobnost ponuditi integralne 

proizvodne linije ali sisteme. 

Sposobnost ponujati paleto 

komplementarnih izdelkov. 

Rast Težave pri pridobivanju zunanjega 

kapitala.  

Sposobni financirati rast skozi 

diverzificiranje in prevzeme. 

Patenti Problemi pri obvladovanja 

patentnega sistema in visoki 

stroški. 

Sposobni zaposliti patentne 

specialiste. 

Uradni predpisi Pogosto ne morejo obvladovati 

kompleksnosti predpisov, prav 

tako so visoki stroški.  

Sposobni financirati pravne servise, 

da bi obvladovali kompleksne 

zahteve uradnih predpisov.  
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Preglednica 2:   Merila za MSP 

Kategorija podjetja Št. zaposlenih Letni promet                ALI   Letna bilančna vsota 

Srednje veliko < 250 ≤ 50 milijonov evrov  ALI   ≤ 43 milijonov evrov 

Malo < 50 ≤ 10 milijonov evrov  ALI   ≤ 10 milijonov evrov 

Majhna < 10 ≤ 2 milijona evrov      ALI   ≤ 2 milijona evrov 

Vir: Evropska komisija 2006, 14. 

»Poudariti je treba, da je upoštevanje praga števila zaposlenih obvezno, medtem ko lahko 

MSP samo izbere, ali ustreza zgornjim mejam letnega prometa ali bilance stanja. Obeh meril 

ni treba zadovoljiti. Če se prekorači le eno, se status MSP ohrani.« (Evropska komisija 2006, 

13) 

2.3 Posebnosti krize v majhnem podjetju 

Za majhno podjetje so najbolj pereči problemi, ki se pojavijo v začetku življenjskega cikla, saj 

se delež majhnih podjetij, ki propadejo v fazi rasti, giblje od 65 % v prvih petih letih do 80 % 

v prvih treh letih delovanja (Slatter 1992, po Dubrovski 1998, 26). Najbolj značilni problemi, 

s katerimi se majhno podjetje srečuje v fazi rasti, so (Rebernik s soavtorji 1997, po Dubrovski 

1998, 26): 

• rast zlahka zakrije težave, kar pripelje do nevarnega občutka samozaverovanosti, 

• z rastjo postaja vodenje vse kompleksnejše in komuniciranje vse zahtevnejše, 

• izgubi se lahko osredotočenost na poslanstvo podjetja, saj dinamično podjetništvo 

zahteva nenehno prevrednotenje in prilagajanje strategij in taktik, 

• premajhna pozornost se posveča sodelavcem in njihovim zmogljivostim, 

• podjetnik morda nima vseh poslovodnih veščin, ki jih zahteva rastoče podjetje, zato mora 

biti pripravljen odločitve delegirati, 

• hitra rast terja nenehne spremembe, kar povzroča stalne strese in nestabilnost ter 

prefinjeno usklajevanje med varnostjo in nevarnostjo, redom in neredom. 

Majhna in srednja podjetja (angl. small and medium-sized enterprises – SME; v nadaljevanju 

tudi MSP) se po nekaterih značilnosti precej razlikujejo od velikih poslovnih sistemov. Pri 

takšnih podjetjih (ne gre zgolj za enostavno pomanjšan veliki poslovni sistem) je povezava 

med poslovodenjem in krizo še bolj neposredna, saj je po nekaterih raziskavah (Hatten 1997, 

po Dubrovski 2000, 47) neučinkovito in neuspešno poslovodstvo prav tako na prvem mestu 

med vzroki kriz, sledijo pa neprimerno financiranje, slabosti panoge, neizkušenost v 

poslovanju in prezrti dogodki.  
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3 KRIZNI MANAGEMENT V PODJETJU 

»Aktivnost vodenja podjetja v akutni krizi, katere osnovna naloga je zaustavitev negativnih 

gibanj in zagotovitev temeljev za ponoven razvoj (revitalizacija – oživitev), imenujemo krizni 

management. Kot je bilo že velikokrat omenjeno, zahteva vodenje podjetja, ki je neposredno 

soočeno z možnostjo hitrega propada, drugačen pristop, kot pa ga dovoljujejo ali omogočajo 

normalne razmere poslovanja,« ugotavlja Dubrovski (2000, 54). 

3.1 Opredelitev krize 

»Večina organizacij, ustanov ali skupnosti se prej ali slej sreča s krizo takega ali drugačnega 

porekla.« (Malešič, Hrvatin in Polič 2006, 33) 

»Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi 

zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov, in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj 

podjetja.« (Dubrovski 2004, 18) 

»V krizi ljudje izgubijo več kot samo denar. Izgubijo zdravje. Morda jim razpade družina, 

lahko celo izgubijo prijatelje.« (Adizes 2009, 34) 

Po Webstrovem slovarju pomeni kriza stanje omejene zmožnosti presojanja, ki se pojavi, ker 

smo na prelomni točki, točki večje spremembe. Je znak večjega neravnovesja v sistemu in 

praviloma pomeni stanje visoke negotovosti. Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) 

definira krizo kot dogodek, ki ogroža zaposlene, delničarje in druge deželnike, blagovno 

znamko, ugled, zaupanje in poslovne cilje organizacije (Strašek in Špes 2009, 8). 

Novak s sodelavci (2000, 34) ugotavlja: »Kriza ogroža organizacijsko sposobnost preživetja, 

onemogoča doseganje smotrov in ciljev, lahko pa tudi obstoj organizacije. Tudi če kriza na 

prvi pogled nima tako dramatičnih razsežnosti, je njen negativni vpliv na podobo organizacije 

tako velik, da dolgoročno ta organizacija ne bo mogla obstati.« 

Rezultata krize sta samo dva, pozitiven ali negativen. »Kriza neposredno ogroža nadaljnji 

obstoj in razvoj podjetja, traja relativno kratek čas, njen izhod pa je lahko le dvojen: 

ozdravitev ali propad podjetja.« (Dubrovski 2004, 45) 

3.2 Simptomi, vzroki in povodi krize 

Pomembnost simptomov, vzrokov in povodov za krizo, da so pravočasno zaznani in niso 

prezrti s strani vodstva, se kaže v možnosti nadaljnjega obstoja ali pa v propadu podjetja. 
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3.2.1 Simptomi – signali krize 

Dubrovski (1998, 4) ugotavlja: »Simptomi so signali, ki v podjetju kažejo na krizo ali pa jo 

napovedujejo. Njihovo pravočasno zaznavanje in upoštevanje s pravilnimi akcijami in 

aktivnostmi lahko v podjetju omili posledice že začetne krize ali pa celo prepreči njen 

nastanek. Zato je izrednega pomena, da takšni signali v podjetju niso prezrti, zanemarjeni ali 

podcenjeni, čeprav jih ne gre zamenjavati z dejanskimi vzroki krize.«  

Preglednica 3:   Razvrstitev mogočih signalov kriz po področjih 

1. Prodajno-trženjsko področje 

 

Padanje tržnih deležev, padajoča prodajna 

realizacija in nedoseganje načrtovanih rezultatov, 

pomanjkanje naročil, cenovna nekonkurenčnost, 

ostajanje izdelkov na zalogi, zmanjšana trženjska 

sredstva (proračun). 

2. Finančno-računovodsko področje 

 

 Padajoča ali negativna donosnost ne glede na 

osnovo, poslabšana likvidnost, povečana stopnja 

zadolžitve in nenehno iskanje novih virov za 

pokrivanje starih, poslabšani denarni tok, 

prestavitev izplačila plač ali njihovo znižanje. 

3. Proizvodno-tehnično področje 

 

 Padajoča produktivnost, porast stopnje reklamacij, 

daljši pretočni časi, pogostejše zamude v dobavah. 

4. Kadrovsko-managementsko področje 

 

 Naraščajoče nezadovoljstvo zaposlenih, visoka 

fluktuacija na vseh ravneh, stopnjevanje 

konfliktov med nosilci odločitev na najvišji ravni, 

močan pojav in vpliv govoric, pomanjkanje 

strateških usmeritev. 

5. Organizacijsko-informacijsko področje 

 

 Pretirana uporaba pisnih sporočil v notranjem 

komuniciranju, neučinkoviti informacijski procesi 

in sistemi. 

6. Področje zunanjega okolja 

 

 Zmanjšanje ali ukinitev kreditnih linij, poslabšanje 

nabavnih pogojev, poostritev nadzora poslovanja 

in večja kritičnost pri lastnikih in upnikih. 

Vir: Dubrovski 1998, 5. 

»Simptomi samo opozarjajo na bolezen. Če ne ugotovimo, kaj je bolezen povzročilo, in se 

zdravljenja ne lotimo pri vzroku, lahko bolnik kljub zdravljenju umre. Simptomi torej kažejo 

na določeno bolezen, zdraviti pa je potrebno njene vzroke.« (Dubrovski 1998, 5) 

3.2.2 Vzroki krize 

Vzroke za nastanek kriz je mogoče razdeliti na zunanje in notranje. 
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Primeri zunanjih vzrokov kriz so (Dubrovski 2004, 34):  

• spremembe na trgu: močnejša in številčnejša konkurenca, splošen padec cen ali 

povpraševanja, spremenjeno vedenje potrošnikov, zaostreni pogoji nabavnega trga, 

• spremembe v panogi: sovražni in neuspeli prevzemi, panožna kriza, slabšanje strukture, 

prekinjene reprodukcijske in distribucijske verige, 

• spremembe zaradi splošnega napredka: ugasnitev potreb po določenih materialih, 

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

izdelkov ali storitev, 

• splošna gospodarska kriza: zmanjšanje naložb, varčevalni ukrepi, upad konjunkture, 

stopnja ekonomske rasti, 

• politične spremembe: državni bilateralni in multilateralni sporazumi, vojne in napetosti, 

sankcije, zakonske spremembe, 

• makroekonomski ukrepi: cena virov financiranja, devizni tečaji, carinski ukrepi, porast 

davčnih in socialnih obremenitev podjetja, 

• naravne nesreče: primeri višje sile v podjetju in okolju, odškodninski zahtevki, 

• socialnopatološki pojavi: ugrabitve, izsiljevanje, sabotaže, terorizem. 

Primeri notranjih vzrokov kriz so (Dubrovski 2004, 37):  

• neustrezna usposobljenost managementa: napačne poslovne odločitve, delovanje brez 

strateških usmeritev, zapozneli odzivi, nezainteresiranost, neobjektivno načrtovanje, 

pomanjkanje vizionarstva, 

• zavirajoča organiziranost: preveliko število hierarhičnih ravni, elementi birokratičnega 

vodenja, neustrezni kadri na ključnih področjih organizacije, 

• nekonkurenčni tržni položaj: zastareli izdelki in storitve, izdelki z nizko dodano 

vrednostjo, pomanjkanje trženjskega raziskovanja, napačno oblikovanje trženjskega 

spleta, predragi nabavni viri, napačne tržne ocene, 

• težave na področju managementa sodelavcev: kadrovanje mimo načel strokovnosti in 

primernosti oseb, kaotična fluktuacija brez prenosa poslov, neustrezna kvalifikacijska in 

starostna struktura, neučinkovito motiviranje in razvoj zaposlenih, preveliko število oseb 

s posebnim statusom, osebni spori in konflikti, 

• predraga proizvodnja: prenizka količinska in vrednostna produktivnost, zastarel 

tehnološki proces in strojna oprema, pomanjkanje razvoja in inovativnosti, neprimerna 

struktura stroškov, naložbe v proizvodno-tehnološki proces brez predhodne analize trga, 

• zanemarjena finančna funkcija: neuspešno upravljanje finančnih virov, nezadovoljiv 

nadzor likvidnostnega položaja, premajhno notranje financiranje, neupoštevanje znanih 

načel in pravil financiranja, odsotnost rednega (dnevnega, tedenskega, mesečnega) 

pregleda finančnih kazalnikov poslovanja (le na letni ali polletni ravni), 

• neučinkovit informacijski sistem: pomanjkanje informacij, ki so nujne za tekoče poslovne 

odločitve, pretiravanje z obilico analitičnih podatkov in poročil, ki pa jih nihče ne 

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

»krivci« za nastali položaj. Ko govorimo o razreševanju krize, moramo potemtakem 

analizirati in odpraviti njene vzroke, ne pa se osredotočati na simptome.« (Dubrovski 2004, 

33) 

3.2.3 Povodi krize 

Dubrovski (1998, 11) ugotavlja, da je v poslovanju podjetij lahko povodov ničkoliko, le za 

primer pa navaja: 

• nepričakovana vložitev akceptnega naloga upnika, ki povzroči blokado žiro računa, 

• stečaj pomembnega kupca, 

• nenaden odhod ali daljša bolezen članov managementa, 

• nepričakovana odpoved kreditne linije, 

• izgubljena odškodninska tožba, 

• reklamirana pošiljka izdelkov, 

• napačna pogodbena kalkulacija, 

• nabava neustrezne surovine, 

• okvara stroja itd. 

»Povod je neposredno delujoči vzrok, na osnovi katerega se kriza dejansko sproži. Povod je 

lahko manjši, manj pomemben dogodek, ki pa povzroči verižno reakcijo vseh drugih vplivov, 

katerih korenine (vzroki) pa lahko segajo v večletno preteklost.« (Dubrovski 1998, 11) 

3.3 Značilnosti krize 

Z vidika managementa podjetja oziroma nosilcev poslovnih odločitev prinaša kriza izredne 

razmere, ki zaradi kritičnosti trenutka zahtevajo zelo hitro sprejemanje poslovnih odločitev, te 

pa morajo biti po možnosti čim bolj pravilne, saj popravki po navadi niso mogoči. Časovni in 

odločevalni pritisk je v kontrastu z vzroki in potekom nastajanja krize, kar je običajno 

dolgoročnejši proces. Management v podjetju je potemtakem neposredno soočen z 

naslednjimi značilnostmi izrednih razmer (Dubrovski 1998, 2):  

• močno omejen razpoložljiv čas za odločanje, 

• odločanje v razmerah, ki so presenetile ali celo šokirale, 

• večpodročna in večsmerna posledičnost posamezne odločitve, 

• omejena sredstva, na katera se je mogoče pri izbiri ukrepov nasloniti, 

• omejena uporabnost preteklih informacij o poslovanju za odločanje, 

• omejena razpoložljivost primernih obstoječih informacijskih virov za odločanje, 

• nenehno in nepričakovano pojavljanje vedno novih znakov in značilnosti krize, 

• intenzivnejši notranji in zunanji nadzor na odločitvami, 

• možnost za oviranje tistih, ki so odgovorni za krizo, 
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• neprestana psihična obremenitev odločevalcev z malo priložnostmi za popuščanja in 

sprostitev. 

»Krize v širšem družbenoekonomskem okolju neposredno ali posredno vplivajo na položaj 

posameznega podjetja ali druge organizacije, ki je lahko s področjem širše krize bolj ali manj 

povezana. Kriza v eni panogi (npr. avtomobilski industriji, gradbeništvu itn.) ima lahko 

precejšnje negativne učinke tudi za podjetja iz povsem drugih panog.« (Dubrovski 2004, 13) 

3.4 Vedenje udeležencev v krizi 

Odziv posameznika v podjetju, ki je zašlo v krizo, je podobna odzivu pri nesreči. Posameznik 

se na pojav krize odziva tako, da praviloma doživi štiri faze (Krystek 1980, po Končina in 

Mirtič 1999, 103): 

• šok, 

• defenzivni umik (potlačitev), 

• sprejemanje, 

• prilagoditev.  

»Ko je podjetje soočeno s kriznim stanjem, se večinoma spremeni vedenje notranjih 

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

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

podjetja.« (Dubrovski 2000, 13) 

3.4.1 Vedenje direktorja 

»Zaradi želje po hitri odpravi motenj management sprejema napačne poslovne odločitve, ki 

stanje le še poslabšujejo. Management podjetja se največ ukvarja z neproduktivnimi nalogami 

in pozablja na nujnost povečevanja dejanske produktivnost.« (Dubrovski 2000, 14) 

»Zapletenost obstoječih (kriznih) razmer želi poslovodstvo pogostokrat rešiti tako, da 

'zahteva' nova finančna sredstva (od lastnikov, bank, državnih ustanov, drugih upnikov), kar 

lahko v nekaterih primerih resda omili ali celo razreši kritičen položaj podjetja. Velikokrat pa 

se pokaže, da bi dodatna sredstva krizo le še poglobila in zaostrila, saj je pri tem temeljno 

vprašanje, kam se bodo dodatni krediti namenili.« (Dubrovski 2000, 15) 

3.4.2 Vedenje zaposlenih 

Vsak zaposleni je drugačen, zato so različni tudi odzivi na krizo kakor tudi njihovo vedenje 

med krizo.  
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Če je to mogoče ponazoriti s čolnom na vesla, potem jih nekaj vesla v pravo smer, nekaj jih 

ne vesla, nekaj jih vesla le občasno, nekaj jih vesla v nasprotno smer, nekaj pa se čolna zgolj 

oklepa. Na tak način se čoln (podjetje) ne more zadovoljivo premikati, zato bo moral (novi) 

management v postopku zdravljenja krize zagotoviti istosmernost vseh članov (Dubrovski 

2000, 17). 

3.4.3 Vedenje dobaviteljev 

»Dobavitelji (izdelkov in storitev) imajo s podjetjem v krizi dolgoročni poslovi interes, zato bi 

propad podjetja pomenil tudi za njih nezaželen dogodek, saj s tem izgubijo svojega kupca.« 

(Dubrovski 2000, 18) 

3.4.4 Vedenje odjemalcev 

»Odjemalci (kupci, potrošniki, uporabniki storitev, posredniki) na krizo pogostokrat ne 

reagirajo v pomembnejšem obsegu, predvsem pa takrat, ko z lahkoto najdejo nadomestne 

nabavne vire.« (Dubrovski 2000, 18) 

3.4.5 Vedenje tekmecev 

Po značaju tržnega rivalstva, ko lahko med istovrstnimi tekmeci eden pridobi le, če drugi 

izgubi, bi bilo mogoče sklepati, da je pojav krize pri tekmecu »dobrodošel« poslovni 

dogodek. Vendar pa ni vedno tako, saj gre velikokrat za povsem sorodna podjetja znotraj 

industrijske veje, ki se srečujejo s podobnimi težavami. Zato lahko naletimo na primere 

solidarnostne pomoči (npr. proizvodno sodelovanje) in podpiranje reševanje krize, saj so 

podjetja neposredni tekmeci največkrat le v delu programa (Dubrovski 2000, 18). 

3.4.6 Vedenje bank  

»Ko se banka pojavi v vlogi upnika, je njeno vedenje po navadi precej drugačno od vedenja 

drugih upnikov (dobavitelji, delavci), saj želi prvenstveno zaščititi svoje naložbe v podjetju v 

krizi, pri čemer jo manj zanima vsebina tekočega delovanja.« (Dubrovski 2000, 18) 

3.4.7 Vedenje državnih institucij 

Kadar gre za podjetje, katerega kriza ima lahko z možnimi izhodi tudi politične in socialne 

posledice, se v razreševanje razmer vključijo različne državne inštitucije (Dubrovski 2000, 

19). 
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3.5 Opredelitev kriznega managementa 

Zaradi odločevalskega pritiska, omejenih sredstev in časovno kratkoročnega reševanja 

poslovnih problemov mora krizni manager uporabljati prilagojene metode in tehnike 

poslovodenja podjetja in vodenja sodelavcev (Dubrovski 2000, 54). 

Krizni management zasleduje dve osnovni usmeritvi oziroma cilja (Dubrovski 2000, 54): 

• zaustavljanje negativnih gibanj in obvladovanje kriznega položaja (preživetje), 

• doseganje preobrata (preusmeritve) in zagotovitev temeljev za ponovni razvoj. 

Krizni management je postopek, namenjen za preprečevanje ali zmanjšanje škode, ki jo lahko 

kriza povzroči organizaciji ali njenim soudeležencem. Kot postopek pa krizni management ni 

le ena stvar. Krizni management je mogoče razdeliti v tri faze: (1) pred krizo, (2) v času krize 

in (3) po krizi. V fazi pred krizo se ukvarja s preprečevanjem in pripravo. V fazi med krizo se 

odziva na nastalo krizo. V fazi po krizi pa išče načine, kako se najbolje pripraviti na naslednjo 

prihajajočo krizo, in izpolnjuje dogovore, ki so bili sprejeti med krizo, prav tako nadaljuje z 

zbiranjem informacij (Coombs 2007). 

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

Dubrovski 2000, 56):  

• hoteti (pripravljenost): volja do spreminjanja, sprejem odgovornosti,   

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

• moči (sposobnost): strokovnost, sposobnost timskega dela, učenja in vodenja, moč za 

doseganje ciljev.  

Vsi trije pogoji, se pravi pripravljenost, legitimnost in sposobnost morajo biti izpolnjeni 

istočasno, saj bo v nasprotnem primeru zelo vprašljivo doseganje zastavljenih ciljev 

(Dubrovski 2000, 56). 

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

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

računovodska, pravna funkcija) (Dubrovski 2000, 56). 

Dokaj uporabna so tudi spoznanja Regestra (1987, po Dubrovski 2000, 57), ki pravi, da naj bi 

krizni tim zajemal naslednje stile vodenja: 

• »človek idej« (oseba, ki stalno prinaša nove ideje in predloge), 

• komunikator (oseba, ki olajšuje tok komunikacij znotraj tima in zunaj njega), 

• obsojevalec (»hudičev advokat«, ki prinaša nasprotne vidike predlaganih idej in rešitev), 

• knjigovodja (oseba, ki vse skrbno zapisuje in teži k perfektnosti), 

• humanist (oseba, ki vedno opozarja na človeško plat problemov). 
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Naloge, ki se jih mora lotiti krizni manager ob prevzemu vodilne funkcije v podjetju v akutni  

krizi (Dubrovski 2000, 57):  

• čim prej pridobiti nadzor nad dogajanjem v podjetju, 

• centralizirati finančno funkcijo, 

• oceniti primernost obstoječega managementa, 

• zagotoviti vsaj minimalno likvidnost (vzpostavitev ustreznih denarnih tokov), 

• sestaviti prvi akcijski načrt in smernice sanacijskega načrta, 

• sestaviti način motiviranja ključnih kadrov, 

• prilagoditi informacijski sistem potrebam odločanja, 

• opraviti uvodne razgovore z najpomembnejšimi upniki, s poslovnimi partnerji in 

predstavniki zaposlenih, 

• temeljito analizirati podjetje kot celoto in postaviti diagnozo obstoječega položaja, 

• pripraviti predlog za oblikovanje kriznega tima z notranjimi in zunanjimi sodelavci, 

• pripraviti podroben akcijski načrt kratkoročnih ukrepov, 

• pripraviti strateški načrt reševanja krize. 

Krizni manager mora že takoj ob prevzemu naloge reševanja podjetja v krizi pridobiti kar se 

da pravilen občutek o možnosti razrešitve krize, kar se oblikuje v strategiji ukrepanja. Jasna 

vizija izhoda iz krize, podprta z izračuni, se mora od glavnega managerja širiti tudi na druge 

odločilne sodelavce in čim večji krog zaposlenih, saj bo na ta način mogoče delovati 

motivacijsko, kar je zelo pomembno predvsem za začetek reševanja krize (veslanje vseh v 

čolnu v pravo smer). Če je bila takšna vizija na začetku postavljena premalo realno in 

premišljeno ter se potem izkaže kot napačna, pa lahko na zaposlene deluje negativno, s čimer 

ne pride do tako potrebnega »akcijskega naboja« (Dubrovski 2000, 58). 

Trajanje procesa zdravljenja krize je zelo težko vnaprej določiti, saj nanj vpliva vrsta 

dejavnikov. Primeri iz prakse kažejo, te pa potrjuje strokovna literatura (npr. Faulhaber in 

Landwehr 1996, po Dubrovski 2000, 59), da zdravljenje akutne krize traja med 3 do 5 let, za 

zaustavljanje negativnih trendov pa je treba nameniti od 6 do 8 mesecev. Akutno krizo je 

skoraj nemogoče odpraviti v krajšem obdobju, saj na eni strani mnogi učinki uvedenih 

ukrepov delujejo z daljšim ali krajšim časovnim zamikom, na drugi pa v času zdravljenja  

vedno delujejo posledice negativnih dogodkov iz predsanacijske faze. 

3.6 Razreševanje krize v primeru insolvenčnih postopkov 

»Pogoje za izvedbo in postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, ki jo izvede sodišče, 

ureja Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL).« (Kebrič 

1995, 11) 

!  
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3.6.1 Prisilna poravnava 

Formalnopravni pogoji za začetek postopka prisilne poravnave so insolventnost, 

prezadolženost in kapitalska neustreznost. Postopek prisilne poravnave se vedno začne na 

predlog podjetja v težavah (dolžnika) (Dubrovski 2004, 159). 

Insolventnost predstavlja dalj časa trajajočo plačilno nesposobnost dolžnika, ki ne more več 

poravnavati že zapadlih finančnih obveznosti do različnih upnikov (dobavitelji, zaposleni, 

država, banke). Prezadolženost pa pomeni prevladujoč delež obveznosti v pasivi bilance 

stanja oziroma v primerjavi s kapitalom podjetja. Z vidika procesov razreševanja in 

preprečevanja kriznega položaja v podjetju je pomembno poudariti, da tako insolventnost 

kakor tudi prezadolženost nista vzroka krize, temveč posledici (Dubrovski 1998, 50). 

»Kapitalska neustreznost je finančni položaj, ko podjetje nima ustreznega obsega kapitala 

glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, in glede na tveganja, katerim je pri tem 

izpostavljeno.« (Dubrovski 2004, 146) 

»Z začetkom postopka začnejo teči pravne posledice, ki pa praktično pomenijo to, da se na ta 

dan zamrznejo stare obveznosti, ki jih podjetju začasno ni treba plačati, medtem ko morajo 

biti obveznosti iz tekočega poslovanja tekoče poravnane. Z odložitvijo starih bremen lahko 

podjetje v težavah nekoliko 'zajame sapo'.« (Dubrovski 2004, 159) 

»Če so v predlogu vse predpisane sestavine, poravnalni senat pristojnega sodišča izda sklep, s 

katerimi se postopek prične. Senat imenuje tudi upravitelja prisilne poravnave, ki pa za 

razliko od stečajnega upravitelja nima nobenih poslovodnih ali upravljavskih pristojnosti, 

temveč je njegovo delovanje omejeno na nadzorno funkcijo.« (Dubrovski 1998, 54) 

V roku treh mesecev od vložitve predloga mora podjetje pripraviti načrt finančne 

reorganizacije, v katerem pojasnjuje vzroke za nastanek insolventnosti in prezadolženosti ter 

metode za njihovo odpravo (finančno prestrukturiranje). Načrt vsebuje tudi metode 

poslovnega zdravljenja nastale krize. Na terjatve, zavarovane z zastavnimi pravicami, in del 

terjatev delavcev prisilna poravnava nima učinka, zato za njih podjetje brez soglasja tovrstnih 

upnikov ne more predlagati odpisa. Glede preostalih upnikov lahko podjetje svoje terjatve 

razvrsti po ročnosti plačila v višini odpisa (Dubrovski 2000, 68):  

• v roku enega leta – 80 % odpis obveznosti (20 % poplačilo), 

• v roku dveh let – 60 % odpis obveznosti (40 % poplačilo), 

• v roku treh let – 40 % odpis obveznosti (60 % poplačilo), 

• v roku štirih let – 20 % odpis obveznosti  (80 % poplačilo), 

• v roku petih let – brez odpisa obveznosti (100 % poplačilo). 
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»Če načrt finančne reorganizacije vsebuje vse zahtevane sestavine, podjetje pa v tem obdobju 

ni zapadlo še v globljo in še manj razrešljivo krizo, poravnalni senat določi narok za 

glasovanje o predlaganih metodah zdravljenja krize.« (Dubrovski 1998, 54) 

Za potrditev predlagane prisilne poravnave morajo glasovati upniki, ki imajo glasovalno 

pravico, in družbeniki, če je kapital podjetja še pozitiven, v obsegu 60 % vseh terjatev z 

glasovalno pravico. Če je predlagana prisilna poravnava potrjena, pristojno sodišče izda sklep 

o novih obveznostih. S tem je poravnava z upniki dosežena, obveznost podjetja za izplačilo 

terjatev pa nastane v skladu s pogoji, opredeljenimi v načrtu finančne reorganizacije. Če 

upniki prisilne poravnave ne potrdijo, pride po zakonu do uvedbe stečajnega postopka 

(Dubrovski 2000, 69). 

V praksi se je pokazalo, da podjetja kljub sodno potrjeni prisilni poravnavi zelo težko izidejo 

iz krize, če nimajo realnih možnosti v relativno kratkem času pridobiti likvidnih sredstev iz 

odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja in če med metodami finančnega 

prestrukturiranja ne pride do odpisa pretežnega dela obveznosti oziroma njihove konverzije v 

lastniške deleže (dokapitalizacija). Prisilna poravnava je zgolj ena od stopenj v zdravljenju 

podjetja, ki še ne zagotavlja njegovega prihodnjega pozitivnega poslovanja, vendar jo je, da bi 

lahko izpeljali tudi druge stopnje reševanja krize, nujno treba izpeljati (grožnja stečaja). 

Vsekakor naj velja pravilo, da se splača s postopkom prisilne poravnave poskusiti še pred 

vložitvijo predloga za uvedbo stečaja (Dubrovski 1998, 55). 

»Ker v opisanem tipičnem zaporedju dogodkov poslovodstvo ni zaznalo krize ali pa se na njih 

ni odzvalo oziroma se je odzvalo z napačnimi ukrepi (neuspešno poslovanje), se kriza 

postopoma zgolj poglablja, s tem pa se zmanjšujejo možnosti njene ugodne razrešitve.« 

(Dubrovski 2000, 62) 

3.6.2 Stečaj 

»Stečaji podjetij so v razvitih gospodarstvih že dolgo časa (v zadnjem obdobju pa tudi v 

Sloveniji) povsem naraven in razvojno gledano zakonit pojav, ki nastane takrat, ko podjetja z 

vsemi drugimi ukrepi ni bilo mogoče ubraniti pred učinki akutne krize.« (Dubrovski 2004, 

144) 

Formalnopravno so razlogi za začetek stečajnega postopka enaki kot pri prisilni poravnavi, ti 

so insolventnost, prezadolženost in kapitalska neustreznost. Ti so opisani pod točko 3.6.1. 

»Stečajni postopek je posebna vrsta sodnega postopka, ki se vodi zoper dolžnika, ki ni več 

sposoben donosno poslovati in izpolnjevati svojih obveznosti do upnikov. Cilj stečajnega 

postopka je unovčenje celotnega dolžnikovega premoženja zaradi poplačila upniških 

terjatev.« (Kebrič 1995, 53) 
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»ZPPSL loči dva pojma, »uvedbo« in »začetek« stečajnega postopka. Stečajni postopek se 

»uvede« z vložitvijo pisnega predloga, »začne« pa se s sprejetjem sklepa stečajnega senata o 

začetku stečajnega postopka.« (Kebrič 1995, 60) 

»Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je oklic o 

začetku postopka nabit na oglasno desko sodišča. Oblikuje se stečajna masa, prenehajo 

delovna razmerja dolžnikovih delavcev in pooblastila poslovodnega organa, zastopnika ter 

organov upravljanja in preidejo na stečajnega upravitelja.« (Kebrič 1995, 63) 

»Pravna posledica stečajnega postopka je, da podjetje preneha, stečajna masa, pridobljena iz 

prodaje njegovih sredstev, pa se razdeli med upnike sorazmerno z višino in s položajem 

njegovih terjatev. Ker po stečaju pride do izbrisa podjetja iz registra gospodarskih družb, gre 

za neugodno razrešitev krize z vidika podjetja. Če pa je mogoče v okviru stečajnega postopka 

ohraniti osnovno in perspektivno dejavnost ali proizvodno-prodajni program, potem pomeni 

takšna razrešitev krize, ko gre za najnižjo možno točko (ne)uspešnosti poslovanja (začetek 

stečajnega postopka), dejansko ugoden razplet.« (Dubrovski 2000, 63) 

Dubrovski (2004, 148) ugotavlja, da se stečajni postopek lahko zaključi s: 

• prodajo premoženja (podjetje preneha obstajati, njegovo premoženje se razproda, podjetje 

se kot pravna oseba izbriše iz registra podjetij), 

• prodajo pravne osebe (podjetje se po aktivni strani brez obveznosti proda kot pravna 

oseba, običajno z znano blagovno znamko, stečajni postopek se vodi najprej do stečajne 

mase – pridobljene kupnine, podjetje posluje pod drugim lastništvom naprej), 

• prisilno poravnavo (podjetje, ki je zašlo v stečajni postopek, se vrne med »normalne« 

družbe). 

Na področju pravnih disciplin je mogoče razlikovati med (Dubrovski 2000, 64): 

• stečajnim pravom in 

• insolvenčnim pravom. 

Namen stečajnega prava je v oblikovanju pravno določenih postopkov in metod, s katerimi bi 

se naj v procesu unovčevanja in razdelitve premoženja stečajnega dolžnika zagotovilo čim 

večje poplačilo upnikov. Stečajno pravo zajema tudi postopek prisilne poravnave, ki pa sam 

po sebi še ne pomeni prenehanja poslovanja dolžnika (Dubrovski 2000, 65). 

V okviru različnih sanacijskih procesov in ukrepov se je na področju prava oblikovala nova 

pravna disciplina, ki se imenuje insolvenčno pravo (Ivanjko 1997, po Dubrovski 2000, 65). 

Ta pravna disciplina se ukvarja s predstečajno problematiko, saj je njen namen: preprečiti 

prenehanje dolžnika, preprečiti razprodajo premoženja podjetjem, razbremenitev dolgov in 

zagotovitev možnosti za nov začetek. 
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Žnidaršič-Kranjc (1993, po Dubrovski 1998, 50) v svoji raziskavi navaja še nekatera 

spoznanja, ki veljajo za stečaje v svetu: 

• pogostejši so stečaji novih podjetij (delujoča manj kot 5 let); 

• pogostejši so stečaji v podjetjih, ki imajo enega zaposlenega, ter v osebnih družbah; 

• pogostejši so stečaji ob krizi; 

• stečaji so posledica nesposobnosti managementa; 

• 30 % likvidnostih podjetij je posledica goljufij; 

• v ozadju 80–90 % prikrite ali odkrite likvidnosti podjetij je gospodarski kriminal. 

Za insolvenčni postopek je značilen dualizem pravnih norm, kjer je na eni strani mogoče 

uveljaviti pravila stečaja (prenehanje in prepoved), na drugi pa pravila poravnalnih postopkov 

z opustitvijo ali znižanjem dolgov, nadaljevanjem dejavnosti z dogovornim reprogramom 

obveznosti (Dubrovski 2000, 65). 

3.6.3 Likvidacija 

»Sodišče izvede likvidacijo po določbah ZPPSL takrat, ko zakon predvideva prenehanje 

pravne osebe z likvidacijo in določi, da jo izvede sodišče, ali pa ne določi, kdo jo izvede.« 

(Kebrič 1995, 97) 

»Pri likvidaciji moramo razlikovati med postopkom prisilne (sodne) likvidacije, ki se opravi 

nad podjetjem, ki ima še vedno dovolj premoženja za poplačilo upnikov v celoti, prenehajo pa 

pravni pogoji, da bi obstajalo, in postopek prostovoljne (zunajsodne) likvidacije, opredeljene 

v Zakonu o gospodarskih družbah.« (Dubrovski 2004, 158) 

Prostovoljna (zunajsodna likvidacija) 

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) določa, kdo predlaga začetek 

likvidacije. Likvidacijo lahko predlaga skupščina, če pa družba preneha na podlagi sodne 

odločbe, začetek likvidacijskega postopka predlaga likvidacijsko sodišče. Likvidacijski 

postopek se ne izvede, če so podani pogoji za stečaj. Če se kadarkoli med likvidacijskim 

postopkom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za stečajni postopek, se predlaga začetek 

stečajnega postopka (Mršič 2006, 14). 

»Likvidacijski postopek vodi likvidacijski upravitelj. Namen likvidacijskega postopka je 

ureditev vseh materialnopravnih razmerij navznoter (zaposleni, management) in navzven 

(podjetje z okoljem). Pravne posledice zaključka likvidacijskega postopka so enake kot v 

primeru zaključka stečaja, pri čemer bi po poplačilu obveznosti do upnikov ostalo še nekaj 

sredstev, ki pripadajo lastnikom.« (Dubrovski 2004, 158) 

»Po vpisu likvidacijskega postopka v register mora družba v svoji firmi uporabljati pristavek 

'v likvidaciji'.« (Mršič 2006, 14) 
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Likvidacijski upravitelj lahko sklepa nove posle le s soglasjem organa, ki je sprejel sklep o 

likvidaciji. Po poplačilu vseh upnikov likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku 

likvidacije in predlog o razdelitvi premoženja. Na podlagi predloga se premoženje razdeli v 

roku 30 dni. Temu sledi razdelitev preostalega premoženja med delničarje v sorazmerju z 

njihovimi deleži. Terjatve upnikov, ki niso bile pripravljene do roka in tako upoštevane v 

likvidacijski masi, poravna tisti, v dobro katerega je bil vplačan ostanek premoženja, vendar 

samo do višine prevzetega premoženja. Po končani razdelitvi likvidacijski upravitelj sodišču 

predloži na skupščini potrjeno poročilo o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi 

premoženja ter izbris družbe iz registra (ZPPSL) (Mršič 2006, 14). 

Likvidacija podjetja, ki ne vidi izhoda iz težav, je lahko prav tako pomemben sanacijski 

postopek. Kot je naravna stopnja v življenjskem ciklu podjetja njegov nastanek, je naravna 

stopnja tudi njegovo prenehanje (stečaj, likvidacija, pripojitev). Če podjetje nima jedrnih 

zmožnosti, da bi si lahko zagotovilo minimalno konkurenčno sposobnost, ki bi omogočala 

poslovanje brez izgube, potem je čim prejšnja likvidacija primeren ukrep, v okviru katerega 

bodo upniki v celoti poplačani, zaposleni lahko uveljavljajo enake pravice kot v primeru 

stečaja, lastnikom pa bo izplačana likvidacijska masa, ki jo lahko namenijo za ustanovitev 

nekega drugega podjetja z večjo perspektivnostjo oziroma za naložbo z več dodane vrednosti 

(Dubrovski 2004, 158). 

Prisilna likvidacija 

Prisilno likvidacijo po ZPPSL izvaja sodišče, ne pa organi družbe tako kot pri drugih oblikah 

likvidacije. Če nastopijo pogoji za likvidacijo, je treba unovčiti premoženje družbe, poplačati 

upnike, preostanek likvidacijske mase pa razdeliti med družbenike. Začetek likvidacijskega 

postopka predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev o prenehanju pravne osebe. Če 

pravna oseba preneha na osnovi sodne odločbe, predlaga začetek likvidacijskega postopka 

oseba, ki je sodno odločbo izposlovala. Če je s pravnomočno odločbo ugotovljena ničnost 

vpisa v sodni register, začne likvidacijski postopek po uradni dolžnosti sodišče. Sodišče vodi 

likvidacijski postopek smiselno enako kot stečajni postopek. Če so podani pogoji za stečaj, se 

likvidacijski postopek ne izvede oziroma, če se kadarkoli do zaključka likvidacijskega 

postopka ugotovijo pogoji za začetek stečajnega postopka, se ta začne. Likvidacijski senat in 

upravitelj se spremenita v stečajni senat in stečajnega upravitelja (Mršič 2006, 14). 

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku 

Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi delničarji predlagajo 

sodišču izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo (Kebrič 1995, 110): 

• sklep o prenehanju po skrajšanem postopku, 
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• notarsko overjeno izjavo vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so 

urejena vsa razmerja z delavci in da delničarji prevzemajo obveznost plačila morebitnih 

preostalih obveznosti družbe. 

Zoper ta sklep lahko delničarji, upniki ali pristojni državni organi v roku 15 dni (ta rok je 

prekluziven) od dneva objave vložijo ugovor, o katerem odloča sodišče. Če je ugovor 

utemeljen, sodišče razveljavi sklep o prenehanju po skrajšanem postopku in o tem obvesti 

organe družbe, ki so dolžni nadaljevati postopek likvidacije po določbah ZGD. Če ugovor ni 

vložen ali ga sodišče zavrne, sodišče izda sklep o izbrisu družbe iz registra in ga objavi 

(Kebrič 1995, 111). 
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4 ANALIZA REŠEVANJA KRIZE NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA X  

Podjetje X je mlado podjetje, ki se ukvarja z maloprodajo tehnologije. Deluje na področju 

Štajerske in ponuja kakovostne izdelke X. 

4.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje X ima statusno obliko d. o. o., kar pomeni, da je družba z omejeno odgovornostjo. Je 

majhno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2010. Tedanji direktor je razpisal projekt za 

spletno trgovino in vodenje delavnic, da bi lahko ljudje čim pobližje spoznali kakovostne 

izdelke. Vedel je, da so ti izdelki zelo kakovostni, predvsem pa je zaupal v njihovo uporabo in 

funkcionalnost tako v vsakdanjem kot v poslovnem svetu. Da bi to lažje izpeljal, se je odločil, 

da bo poiskal pomoč in tako je našel osebo, ki je za to podjetje že delala in je dodobra poznala 

vse izdelke. Skupaj sta vodila spletno trgovino skoraj leto dni, ko sta prišla na idejo, da bi 

ustanovila Podjetje X. Tedanji direktor je se odločil, da bo poiskal vlagatelje. Na začetku sta 

bili dve soustanoviteljici, oseba A in oseba B, mesec dni kasneje so se jim pridružili še oseba 

C, oseba D, oseba E in oseba F. Vlagatelji so bili poiskani, pogodbe so bile podpisane in 

začelo se je urejanje, Podjetje X je začelo dobivati tudi svojo lokacijo in obliko. Na začetku je 

bilo 7 redno zaposlenih in 2 študenta. Notranja zgradba podjetja je obsegala direktorja, 

poslovodstvo, strokovni kader (prodajalci), trženje, računovodstvo in razvoj aplikacij. Kupce 

privabljajo z različnimi popusti in dobrimi možnostmi financiranja, prav tako so s svojimi 

strankami v stiku prek e-pošte. Prodajalci so izkušeni, prijazni, oddajajo pozitivno energijo, 

vedno te pozdravijo z nasmehom, prisluhnejo potrebam strank in tudi oni uporabljajo izdelke 

Podjetja X, torej verjamejo v kakovost, ki jo tudi prodajajo. Zase trdijo, da niso samo 

trgovina. Pravijo, da gre za prostor, kjer »boste iz prve roke dobili popolnoma sveže in 

kakovostne informacije o izdelkih X. Prostor, kjer boste v miru vse preizkusili in kjer vam 

bomo pomagali poiskati in uporabiti najboljšo možno rešitev. Ja, čisto po vaši meri«. Tako se 

je podjetje ustanovilo in lotilo poslovanja, vse je potekalo dobro do trenutka, ko so bili prezrti 

povodi, simptomi in vzroki krize.  

4.2 Analiza SPIN 

»Za boljše vodenje svoje politike mora vsaka organizacija vedeti, kje pravzaprav je na 

posameznem področju v primerjavi s konkurenco. Zato potrebuje metodo ali model, ki bi ji 

omogočil analizo njenih prednosti in slabosti, obenem pa tudi nevarnosti in priložnosti, ki se 

ponujajo v okolju. Klasična metoda, ki se uporablja v ta namen, je t. i. analiza SPIN (slabosti, 

prednosti, izzivi in nevarnosti) ali SWOT (angl. strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats),« ugotavlja Biloslavo (2006, 72).!  
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Preglednica 4:   Analiza SPIN Podjetja X za leto 2013 

Notranje prednosti: zavzetost delavcev, širok 

izbor izdelkov, izobražen kader s potrebnim 

tehničnim znanjem, ugled blagovne znamke, 

kakovost izdelkov. 

Notranje slabosti: visoka cena izdelkov, visoki 

stroški, majhen tržni delež, nedoseganje zadanih 

načrtov, podjetje nima izdelane vizije in poslanstva, 

slaba promocija, premalo oglaševanja, lokacija – 

mesto jedro, ki je zaradi nakupovalnih središč manj 

obiskano, dolgotrajna izvedba zastavljenih ciljev, 

pomanjkanje zalog. 

 

Priložnosti v okolju: visoko povpraševanje 

po izdelkih, rast trga, vstop na tuje trge, 

strateška partnerstva s sorodnimi podjetji, 

izkoriščanje znanja in izkušenj zaposlenih. 

Nevarnosti v okolju: prihod nove konkurence, 

bližina sosednje države Avstrije in nižjih cen, 

podjetje posluje le z eno trgovino na področju 

Štajerske, ugoden spletni nakup pri konkurenci. 

Notranje prednosti so: zavzetost delavcev in izobražen, mlad kader s potrebnim tehničnim 

znanjem, ki so ga pridobili skozi obvezna in dodatna službena izobraževanja. Obvezno 

izobraževanje je potekalo dvakrat letno, dodatno pa dva krat na teden v krogu zaposlenih, 

tako, da so si izmenjevali vloge kupec – prodajalec. S tem so med seboj delili tudi svoje 

izkušnje s strankami. Prav tako so notranje prednosti kakovost in ugled blagovne znamke ter 

širok izbor izdelkov, od tehničnih naprav do dodatkov, tako da vsak kupec najde tisto, kar 

potrebuje.  

Notranje slabosti so: podjetje nima izdelane vizije in poslanstva, kar posledično vpliva tudi na 

nedoseganje zadanih načrtov in dolgotrajno izvedbo zastavljenih ciljev, saj podjetje ne ve, kaj 

želi postati, kaj želi strankam nuditi, želi imeti samo večjo prodajo brez strateških usmeritev. 

Ker je podjetje imelo slabo promocijo in premalo oglaševanja, njihova lokacija pa je še 

dodatno slabo vplivala na prodajo, prav tako pa je cena izdelkov zaradi kakovosti visoka, je to 

pomenilo majhen tržni delež. Stroški poslovanja so bili visoki, rednega denarnega toka ni 

bilo, tudi iz teh razlogov pa podjetje ni imelo dovolj sredstev, da bi lahko zagotavljajo izdelke 

na zalogi.   

Priložnosti v okolju so: visoko povpraševanje po izdelkih, saj podjetje, ki proizvaja izdelke, 

skrbi za promocijo in oglaševanje, tako da so stranke zainteresirane za informacije in nakup 

teh izdelkov, kar pa tudi vpliva na rast trga in tudi na priložnost za vstop na tuje trge. 

Strateška partnerstva s sorodnimi podjetji za skupno delovanje na trgu. Pomembna priložnost 

je tudi izkoriščanje znanja in izkušenj zaposlenih, saj se hitreje pridobiva potencialne stranke. 

Nevarnosti v okolju so: Podjetje X posluje le z eno trgovino na področju Štajerske, denarni 

toki in uspešnost poslovanja so odvisni od te ene trgovine. Bližina sosednje države Avstrije, 

ki ima nižje cene, in ugodni spletni nakupi pri konkurenci, bodisi v Sloveniji bodisi v drugih 

državah Evropske unije, negativno vplivajo na prodajo Podjetja X. Zaradi visokega 

povpraševanja po izdelkih pa prihaja tudi do nove konkurence na trgu.  
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4.3 Analiza poslovanja v letih od 2011 do 2013  

Analizirali smo poslovanje Podjetja X v letih od 2011 do 2013, vse ugotovitve smo povzeli in 

jih interpretirali. V prilogi smo dodali vse slike in preglednice, ki so nam bile v pomoč pri 

analizi poslovanja Podjetja X.  

Kot lahko vidimo v Prilog 1 je bilančna vsota Podjetja X na dan 31. 12. 2013 znašala 226.000 

evrov in se je v primerjavi z zaključkom leta 2011 (350.000 evrov) zmanjšala za 35,5 %. 

Ugotovili smo, da se je delež dolgoročnih sredstev gibal do ravni 34,9 %, medtem ko so 

kratkoročna sredstva predstavljala do 72,8 % vseh sredstev. Ugotovili smo, da so sredstva 

podjetja osredotočena v obliki opredmetenih osnovnih sredstev, zalog in kratkoročnih 

poslovnih terjatev, skupaj ob zaključku leta 2013 predstavljajo 90,5 % bilančne vsote (AJPES 

2011–2013). 

Nadaljnji analitični izračuni kažejo, da konec leta 2013 med sredstvi največji delež 

predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve, ki so imele strukturni delež v bilančni vsoti na 

ravni 34,5 %. Delež zalog v bilančni vsoti podjetja se je v proučevanem obdobju zvišal za  

1,3 odstotne točke, na 26,7 %, in hkrati ugotavljamo, da je ta z absolutnega vidika padel za  

28.000 evrov na raven 60.000 evrov (AJPES 2011–2013). 

Ostala sredstva (neopredmetena sredstva, denarna sredstva in aktivne časovne razmejitve) so 

v letu 2013 znašala 21.000 evrov in so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za  

15,3 odstotne točke. Svoj strukturni delež v bilančni vsoti v letu 2013 so tako prilagodila z 

ravni 24,8 % na 9,5 % (AJPES 2011–2013). 

Na strani obveznosti do virov ugotavljamo, da se je njihova struktura z izhodiščem v letu 

2011 do vključno leta 2013 bistveno spremenila. Razlog izvira predvsem iz naslova 

ugotovljenega negativnega poslovnega izida v letu 2012. Podjetje je tako kljub 

dokapitalizaciji v višini 80 tisoč evrov v letu 2013 v obeh letih (2012 in 2013) pripoznalo 

negativni kapital, s tem pa je imelo več obveznosti kot sredstev. Celotna vrednost kapitala na 

dan 31. 12. 2013 je tako znašala –44.000 evrov. Ker je podjetje od leta 2011 do 2013 

poslovalo z izgubo, se je preneseni dobiček kumuliral (AJPES 2011–2013). 

Obveznosti iz naslova dolgov so glede na zapadlost teh kratkoročne in dolgoročne. Kot lahko 

vidimo v Prilogi 1, je imelo podjetje v svoji strukturi financiranja le kratkoročne obveznosti. 

Te je v proučevanem obdobju zmanjšalo s 315.000 evrov na 265.000 evra tako s poplačilom 

finančnih kot poslovnih obveznosti. Ostale obveznosti v obliki kratkoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev so v letu 2013 znašale 4.000 evrov. Skozi celotno proučevano obdobje je 

bil njihov strukturni delež v bilančni vsoti podobno zanemarljiv (AJPES 2011–2013). 
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Analiza poslovnega izida 

Podjetje X je v obdobju od leta 2011 do 2013 poslovalo neuspešno in poslovna leta 

zaključevalo z minimalnim dobičkom oziroma z izgubo. Iz podatkov je razvidno, da je 

podjetje ustvarjalo negativni poslovni izid v letih 2012 in 2013 (AJPES 2011–2013). 

V nadaljevanju smo predstavili strukturo in gibanje prihodkov ter odhodkov podjetja. 

Ugotovili smo, da so prihodki v obdobju od leta 2011 do 2013 upadli z ravni 1.454.000 evrov 

na raven 1.025.000 evrov, torej za 29,5 % oziroma 429.000 evrov. V strukturi celotnih 

prihodkov daleč največji delež zavzemajo poslovni prihodki, saj je njihov povprečni delež 

znašal 99,4 % celotnih prihodkov. Na podlagi izračunanih strukturnih deležev smo ugotovili, 

da je na upad celotnih prihodkov obdobja imelo izrazito pomemben vpliv gibanje poslovnih 

prihodkov s povprečno letno stopnjo rasti –16,1 % (AJPES 2011–2013). 

Struktura in gibanje odhodkov podjetja sta predstavljena v Prilogi 1. Ugotovili smo, da so ti v 

obdobju od leta 2011 do 2013 upadli z ravni 1.450.000 evrov na raven 1.044.000 evrov, torej 

za 28,0 % oziroma 406.000 evrov. Pri tem je opravilo pomembno vlogo gibanje poslovnih 

odhodkov s povprečno stopnjo rasti –15,1 %. Ti namreč v strukturi celotnih odhodkov 

zavzemajo tudi največji delež, saj je njihov povprečni delež znašal 99,3 % celotnih odhodkov  

(AJPES 2011–2013). 

Podjetje je v obdobju vrednostni obseg finančnih odhodkov prepolovilo zaradi delnega 

poplačila izbranih poslovnih in finančnih obveznosti. Tako pri posameznih elementih 

prihodkov kot odhodkov ugotavljamo njihov intenzivnejši upad v letih 2012 in 2013. 

Analiza s kazalniki 

V okviru analize stanja financiranja, smo opravili izračun dveh kazalnikov. Ugotovili smo, 

da je podjetje v obdobju od leta 2011 do 2013 imelo tvegano politiko financiranja poslovanja, 

saj je imelo delež kapitala v financiranju leta 2011 v višini  

3 % oziroma v letih 2012 in 2013 pripoznan celo negativni kapital (zaradi česar kazalnika 

nismo računali). Medtem sta bila vrednost in gibanje kazalnika delež dolga v financiranju v 

letu 2011 komplementarna prvo izračunanemu kazalniku, v letih 2012 in 2013 pa je imelo 

zaradi negativnega kapitala celo več dolga kot sredstev. Glede na rezultate, izkustveno 

priporočilo financiranja podjetja v razmerju »50:50« in dejstvo, da se je obseg poslovanja v 

proučevanem obdobju krčil s povprečno letno dinamiko –16,1 %, pri proučevanem podjetju 

tveganje poslovanja v večji meri nosijo upniki podjetja (AJPES 2011–2013). 

Analiza stanja vlaganja kaže, da je imelo proučevano podjetje ob zaključku leta 2013 63,3 % 

vseh sredstev dolgoročnih in 34,9 % kratkoročnih. Podobno razmerje je značilno za predhodni 

dve leti (AJPES 2011–2013). 
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Izračunana kazalnika gospodarnosti v letu 2011 s svojim obsegom nad 1 potrjujeta poslovanje 

podjetja z dobičkom in negativno poslovanje v letih, ki sta sledili (2012: 0,91 in 2013: 0,98). 

Primerjava vrednosti kazalnika gospodarnosti poslovanja z vrednostmi celotne gospodarnosti 

govori, da je bil celotni poslovni izid pod vplivom presežka odhodkov nad odhodki dejavnosti 

poslovne dejavnosti. Ker sta se tako gospodarnost poslovanja kot celotna gospodarnost skozi 

proučevano obdobje zniževali, kaže na manjšo učinkovitost poslovanja podjetja, saj je to 

ugotovljene prihodke ustvarilo z relativno vse večjimi odhodki (AJPES 2011–2013). 

Kot lahko vidimo je v Prilogi 1 razvidna minimalna dobičkonosnost poslovanja podjetja. 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala kaže razmerje med čistim dobičkom in lastniškim 

kapitalom. Višja ko je njegova vrednost, uspešneje podjetje gospodari z vloženimi sredstvi. 

Podjetje je v letu 2011 ustvarilo 34,19 % čisto dobičkonosnost kapitala, kar pomeni, da bi 

lastniki tako zaslužili 34,19 evra na vloženih 100 evrov kapitala. Zaradi negativnega kapitala 

in izgube v letih, ki sta sledili, nismo računali omenjenega kazalnika. Pri proučevanem 

podjetju bi/se je dobičkonosnost sredstev gibala v podobni smeri in dinamiki kot 

dobičkonosnost kapitala, le na nižji ravni, in sicer od 1,02 do –38,72 %. Dobičkovnost 

prihodkov oziroma vsebnost čistega dobička v celotnih prihodkih znaša v obdobju od 2011 do 

2013 od 0,25 % do –9,55 % (AJPES 2011–2013). 

Podjetje je v proučevanem obdobju posamezne oblike kratkoročnih sredstev obračalo različno 

hitro in hkrati v drugačni smeri. Tako ugotavljamo vrednost kazalca obračanja zalog v letih 

od 2011 do 2013 (16 obratov), kar pomeni, da je bila povprečna doba vezave zalog blaga v 

omenjenem letu 22,8 dneva. Iz izračunanega koeficienta obračanja terjatev do kupcev pa 

ugotavljamo, da so se terjatve do kupcev leta 2011 obrnile v povprečju hitreje kot v letu 2013. 

Do zaključka leta 2013 se je učinkovitost upravljanja s terjatvami postopno zmanjševala, saj 

izračun kazalnika kaže na 13 obratov, kar pomeni, da se je povprečna doba vezave terjatev 

podaljšala za 20 dni in je tako znašala 28 dni. Le to pomeni, da je podjetje v letu 2011 

kreditiralo kupce v povprečju 8 dni, medtem ko v letu 2013 v povprečju za 20 dni dlje 

oziroma 28 dni (AJPES 2011–2013). 

S kazalniki plačilne sposobnosti smo analizirali, kako sposobno je podjetje, da v roku poravna 

svoje kratkoročne obveznosti. Kratkoročni koeficient podjetja se je v obdobju od leta 2011 do 

2013 gibal od ravni 0,76 do 0,54. Z izračunom pospešenega koeficienta smo ob pokrivanju 

obveznosti izločili zaloge. Tako smo ugotovili, da se je vrednost obravnavanega kazalca v 

omenjenem obdobju gibala od ravni 0,26 do 0,31. Medtem ko rezultati izračuna hitrega 

koeficienta (za pokrivanje obveznosti upoštevamo le denarna sredstva in kratkoročne finančne 

naložbe) kažejo na njegovo nezavidljivo povprečno raven v proučevanem obdobju, in sicer 

0,10. Nizka vrednost zgornjih kazalnikov nakazuje na morebitne težave podjetja v povezavi s 

pokrivanjem zapadlih kratkoročnih obveznosti (AJPES 2011–2013). 
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4.4 Simptomi, vzroki in povodi krize v izbranem podjetju 

V nadaljevanju smo obravnavali simptome, vzroke in povode za krizo. Te spremembe so se 

dogajale v izbranem Podjetju X. 

4.4.1 Simptomi 

Razvrstitev signalov kriz po področjih v Podjetju X: 

• prodajno-trženjsko področje: padanje tržnih deležev, padajoča prodajna realizacija in 

nedoseganje načrtovanih rezultatov, pomanjkanje naročil, porast nezadovoljstva 

potrošnikov, cenovna nekonkurenčnost, zmanjšana trženjska sredstva (proračun), 

• finančno-računovodsko področje: poslabšana likvidnost, povečana stopnja zadolžitve in 

nenehno iskanje novih virov za pokrivanje starih, poslabšani denarni tok, preložitev 

izplačila plač ali njihovo znižanje, 

• kadrovsko-managementsko področje: naraščajoče nezadovoljstvo zaposlenih, 

spremenjeno obnašanje managementa, prevladujoča vloga finančne funkcije, 

pomanjkanje strateških usmeritev, 

• organizacijsko-informacijsko področje: pomanjkljivo, redkejše in prirejeno 

komuniciranje, neučinkoviti informacijski procesi in sistemi, prevladujoče delovanje po 

neformalni organizacijski strukturi, 

• področje zunanjega okolja: zmanjšanje ali ukinitev kreditnih linij in zahtevana dodatna 

zavarovanja pri bankah, poslabšanje nabavnih pogojev in ukinitev dobav brez plačilnih 

zavarovanj pri dobaviteljih, poostritev nadzora poslovanja in večja kritičnost pri lastnikih 

in upnikih. 

Simptomi so tisti, ki nam napovedujejo krizo, in kot opazimo, jih je bilo v Podjetju X veliko. 

4.4.2 Vzroki 

Zunanji vzroki kriz v Podjetju X: 

• spremembe na trgu: močnejša in številčnejša konkurenca, višje nabavne cene in 

posledično tudi prodajne cene, splošen padec povpraševanja, spremenjeno vedenje 

potrošnikov. 
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Notranji vzroki kriz v Podjetju X: 

• neustrezna usposobljenost managementa: napačne poslovne odločitve, delovanje brez 

strateških usmeritev, zapozneli odzivi, nezainteresiranost in nemotiviranost, neobjektivno 

ali zavajajoče načrtovanje, pomanjkanje vizionarstva ter trženjske miselnosti in vedenja, 

nespreminjanje signalov iz okolja in pasivnost, zanašanje in čakanje na zunanjo pomoč, 

nerealno ocenjevanje prihodnjih možnosti, 

• nekonkurenčni tržni položaj: pomanjkanje trženjskega raziskovanja in odzivanje po lastni 

presoji, napačno oblikovanje trženjskega spleta in njegovih posameznih sestavin, 

• zanemarjena finančna funkcija: neuspešno upravljanje finančnih virov, nezadovoljiv 

nadzor likvidnostnega položaja, premajhno notranje financiranje. 

Ugotovili smo vzroke kriz, razdelili pa smo jih na zunanje in notranje. Vzroki so dejanski 

krivci za krizo, zato je pomembno, kako se vodstvo nanje odzove. Posvetiti jim mora veliko 

pozornosti in se jih lotiti preudarno, saj lahko s tem zagotovijo podjetju nadaljnji obstoj na 

trgu.  

4.4.3 Povodi krize v Podjetju X 

Povod krize: 

• napačna pogodbena kalkulacija, 

• predčasna vrnitev kredita. 

Menimo, da sta povoda krize bila dva, in sicer napačna pogodbena kalkulacija in predčasna 

vrnitev kredita. Podjetje X je imelo premalo začetnega kapitala, saj ko so bili plačani vsi 

stroški, ki so bili potrebni za otvoritev podjetja, je ostalo zelo malo denarja. S tem pa so 

morali razpolagati za nabavo, plače, razne fiksne stroške itd. Predčasna vrnitev kredita pa je 

stanje še dodatno poslabšala. Poslovne banke so zaradi negativnega poslovanja nenačrtovano 

zahtevale predčasno vrnitev odobrenih kratkoročnih sredstev v višini 80.000 evrov. 

4.5 Vedenje udeležencev v krizi izbranega podjetja 

Vsak udeleženec se v krizi drugače obnaša. Raziskali smo, kako so se obnašali udeleženci v 

krizi izbranega Podjetja X. 

4.5.1 Vedenje direktorja 

Direktorja je kriza presenetila in nanjo ni bil pripravljen. V najboljši veri je upal na boljše 

čase, ob tem pa vedno bolj bredel v nerešljiv položaj. Zelo pozno se je zbral in se začel na 

krizo odzivati. Začel je iskati rešitve, kako rešiti podjetje. Zaposlene je še dodatno 

izobraževal, vsak dan so imeli »suhe vaje«, se pravi prodajalci so menjavali vloge prodajalec 
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– kupec. Najel je zunanjega izvajalca, ki ima pooblastila za učenje in prodajo izdelkov X. Ta 

naj bi prodajalcem še dodatno zaupal lastne izkušnje in način prodaje, da bi se prodaja 

povečala. 

4.5.2 Vedenje zaposlenih 

Zaposleni so bili tisti, ki so prvi začeli opažati spremembe v podjetju. Opazili so, da v 

podjetju nimajo zalog, so pa kljub temu bili prisiljeni skrbeti za prodajo, saj jim je ta 

omogočala denarni tok. Bili so negotovi in pod velikim stresom, a kljub temu so vsi zaposleni 

vztrajali s podjetjem, noben ni dal odpovedi. Prav tako so se trudili vzdrževati ugled podjetja. 

4.5.3 Vedenje dobaviteljev 

Niso podprli reševanja krize v Podjetju X. Dokler ni bil odplačan dolg, niso poslali novih 

izdelkov. Po tem, ko je podjetje zašlo v krizo, so se plačilni pogoji še dodatno poslabšali, saj 

so dobavitelji začeli zahtevati avansna plačila. Zaupanje v podjetje se je povsem izgubilo. 

4.5.4 Vedenje odjemalcev 

Odjemalci se na krizo v Podjetju X niso kaj dosti odzvali, bili so predvsem nezadovoljni, saj 

izdelkov ni bilo na zalogi. V primeru, da so se pa vseeno odločili za nakup, so morali na 

izdelek čakati dlje časa. Odjemalci so med znanci razširili, da podjetje dobavlja 

nepravočasno, tako da so se njihovi znanci raje odločili za nakup pri konkurenci. 

4.5.5 Vedenje tekmecev 

Čeprav tekmecev v okolici podjetja ni veliko, so si s krizo podjetja postopoma pridobivali 

boljši tržni položaj. Izdelki so bili pri njih na zalogi, v nasprotnem primeru so jih lahko hitro 

dobavili. Prav tako so zaradi likvidnosti normalno poslovali. Dandanes imajo kupci možnosti 

izbire in ker vse poteka hitro, želijo tudi takoj plačati in prejeti izdelek. Iz tega razloga se je 

vse več strank odločilo za nakup pri konkurenci, saj so bili izdelki na zalogi. Pomoči s strani 

tekmecev ni bilo. 

4.5.6 Vedenje bank 

Zaradi nastale krize so bile banke tudi v krizi. Ustavile so vsa kreditiranja, še posebej za 

podjetja, ki so že imela kredit in tega niso bile sposobne plačevati, tako kot Podjetje X. Banke 

so zaradi negativnega poslovanja podjetja zahtevale nenačrtno vračilo kredita. Pomoči s strani 

bank ni bilo. 
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4.5.7 Vedenje državnih institucij 

Državne institucije se na to niso kaj dosti ozirale. Da so izterjale, kar so morale, so blokirale 

račun in s tem onemogočile dobavljivost izdelkov, plačevanje računov dobaviteljem, prav 

tako so se tudi izplačila plač zamaknila. Tako so bili računi Podjetja X večkrat blokirani, 

dokler podjetje ni izpolnilo svojih obveznosti.  

4.6 Analiza odziva vodstva na krizo v podjetju 

Analizirali smo odziv vodstva na krizo, osredotočili smo se na reševanje krize in izvedene 

ukrepe ter ugotovili, zakaj se je podjetje odločilo za postopek prisilne poravnave.  

4.6.1 Izvedeni ukrepi 

Pod točko 4.4 smo natančneje opisali simptome, vzroke in povode za krizo. Ker se vodstvo na 

njih ni pravočasno odzvalo, je postopoma začelo vse bolj propadati. To se je najbolj kazalo 

pri tem, da ni bilo zalog, kupci so morali po več kot mesec dni čakati na izdelke, iz tega 

razloga so se odločili za konkurenco, slabi glas o podjetju se je širil, rednih denarnih 

prihodkov ni bilo, stroški pa so se nabirali. Direktor je s sodelovanjem lastnikov začel 

podjetje reševati v 4 sklopih.  

Prvi sklop je obsegal tedenske sestanke, kjer se je moralo prikazati, koliko denarja je prišlo v 

podjetje in koliko od tega so plačali dobaviteljem. Prav tako so potekala tedenska srečanja, 

kjer so zaposleni med seboj pilili svoje prodajalske veščine. 

Zelo pomembno je, da se sproti pregleduje denarni tok v podjetju, saj se v nasprotnem 

primeru zna zgoditi, da zavladajo krizne razmere, te pa zahtevajo drugačen pristop in vodenje. 

Izrednega pomena je tudi, da se vodstvo zaveda pomembnosti pridobivanja novega znanja, 

lahko na formalen način, se pravi razna organizirana izobraževanja, in na neformalen način, 

se pravi menjava vlog prodajalec – kupec med zaposlenimi. Poleg tega so za pozitivne učinke 

v krizi odgovorni vsi zaposleni in le s skupnimi močni je mogoče krizo tudi premagati. 

Izobraževanje mora biti v podjetju stalno prisotno.  

Drugi sklop je obsegal pripravo poročil za denarni tok za vsak naslednji teden, ki so ga 

direktor in lastniki morali potrdili ter ga konec tedna primerjati z realnim stanjem.  

Realno zastavljeni tedenski načrti so tisti, ki pokažejo resnično stanje v podjetju. Napačno je 

mišljenje, da bodo nerealno zastavljeni načrti dvignili motivacijo zaposlenim, če podjetje 

zaradi pomanjkanja sredstev tega ni sposobno uresničevati.  
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Tretji sklop je obsegal odpuščanje ljudi 

Raziskava družbe Ernst&Young je pokazala, da se podjetja na finančno krizo odzivajo tako, 

kot bi pričakovali: z odpuščanjem zaposlenih in z zmanjšanjem obsega oglaševanja, razvoja, 

izobraževanja in svetovanja. Če je to edina stvar, ki jo podjetje naredi, potem je to napaka. Če 

pa naredi to in se hkrati loti tudi povezovanja, gre za pravo rešitev. Če odpuščajo dobre 

delavce in uslužbence samo zato, da bi na videz popravil številke, ni to nič boljše, kot če bi 

začeli hraniti psa najprej z njegovim lastnim repom in nadaljevali, dokler nazadnje ne bi 

izginil pes sam (Adizes 2009, 37). 

Menimo, da je Podjetje X na začetku začelo preširoko, osredotočamo se predvsem na 

zaposlene. Oddelek za razvoj aplikacij je bil nepotreben, saj so v svojem delovanju imeli zgolj 

eno naročilo. Vodstvo se je odločilo, da bodo začeli z odpuščanjem zaposlenih, odpustili so 

oddelke trženja, razvoja aplikacij, računovodstva, poslovodstvo pa je degradiralo v 

prodajalski oddelek, tako so bili samo še 3 redno zaposleni in nič študentov. Naloga trženja je 

bila oglaševanje in iskanje večjih pogodbenih partnerjev, kot so razna podjetja, šole itd. To, 

da je vodstvo odpustilo ta oddelek, je bila pravilna odločitev, saj je oddelek delal zelo 

nemotivirano, a je do te odločitve prišlo prepozno. Menimo, da bi moralo vodstvo poiskati 

novo osebo, ki bi bila dovolj izkušena in motivirana za to delo. Denarni tok je tako bil na 

plečih prodajalcev, ki pa niso mogli prinesti toliko denarja v podjetje, da bi se tudi drugi 

oddelki pokrivali. Direktor je poiskal zunanje računovodstvo, sam pa prevzel področje trženja 

in poslovodstva ter tako znižal stroške. Menimo, da je ena izmed napak bila tudi ta, da je 

direktor prevzel trženje in poslovodstvo, sam pa ni imel kaj dosti izkušenj s tega področja. 

Posledice so bile, da so zmanjšali oglaševanje, saj se mu je zdelo nepotrebno vlagati denar v 

promocijo. Zaposleni so bili še pod dodatnim pritiskom, saj koriščenje bolniških ni bilo 

možno. Prav tako, ko je podjetju »šlo na bolje«, npr. novembra, decembra pred prazniki je 

veliko povpraševanja, je direktor zaposlil nove študente, ki so jih prodajalci morali na hitro 

uvesti. Januarja pa jih je odpustil, saj se je obseg povpraševanja in dela spet zmanjšal. Med 

raziskovanjem strokovne literature smo ugotovili, da bi moral direktor najprej napake poiskati 

pri sebi, saj so njegove napačne odločitve pripeljale do kriznega stanja. Prav tako ne bi smel 

odpustiti delavcev, saj je na tak način zmanjšal stroške na silo, ob tem pa je tudi kakovost 

storitev padla, saj je, kot smo že omenili, prevzel oddelka trženja in poslovodstva, a brez 

potrebnih izkušenj. Ker se je stanje v podjetju vedno bolj slabšalo, smo mnenja, da bi se 

moralo Podjetje X odločiti za zaposlitev zunanjega izvajalca, ki ima vsa potrebna znanja in 

izkušnje s področja kriznega managementa. 

Četrti sklop je obsegal zmanjšanje stroškov, kot so najemnina, telefonski paketi, dogovori za 

boljšo ceno računovodskih storitev, varovanja, logistike ipd. 

Stroški so bili previsoki, prav tako plače, denarja pa razmerno malo. Vodstvo je poskušalo 

rešiti Podjetje X, a so njegove bremenitve že bile prevelike, zato so se odločili za postopek 

prisilne poravnave. 
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Prisilna poravnava 

Ugotavljali smo, zakaj je vodstvo predlagalo sklep o prisilni poravnavi, kakšni so bili ti 

razlogi in posledice za Podjetje X.  

Razlogi za prisilno poravnavo 

Vodstvo je sprejelo ugotovitveni sklep, da je Podjetje X postalo insolventno.  

Ključni vzroki za nastanek insolventnega položaja Podjetja X (AJPES 2014, 4): 

1. Padec prihodkov: padec količinskega in vrednostnega obsega prodaje v letih 2012 in 

2013 za skoraj 30 %, kar je bilo posledica predvsem: 

• izrazitega padca kupne moči domačega prebivalstva, 

• povečane cenovne občutljivosti kupcev, ki je zaradi tamkajšnjih nižjih cen povzročila 

porast nakupov enakega blaga v sosednji Avstriji, prav tako nakup prek spletnih 

trgovin v drugih državah Evropske unije, 

• podjetje ni bilo zmožno ponuditi ugodnega financiranja nakupov, 

• nepripravljenost bančnega sektorja, da bi pod sprejemljivimi pogoji financirali 

maloprodajne stranke. 

2. Nerentabilno poslovanje: zaradi obstoječih pogodbenih razmerij poslovodstvo ni imelo 

možnosti takojšnjega zniževanja stroškov, večmesečni zamik pa je povzročil izgubo iz 

poslovanja. 

3. Težave pri zagotavljanju zadostnih obratnih sredstev: 

• ključni dobavitelj maloprodajnih izdelkov ni želel prilagoditi svojih plačilnih 

pogojev spremenjenim tržnim razmeram, 

• zaradi negativnega poslovanja Podjetja X in posledično zmanjšanja njegove bonitete 

in kreditne sposobnosti so poslovne banke nenačrtovano zahtevale predčasno vračilo 

odobrenih kratkoročnih kreditov tekom leta 2012, kar je povzročilo odliv denarnih 

sredstev v višini 80.000 evrov in posledično likvidnostno slabitev podjetja. 

»Posledice so se izkazale predvsem v nastopu izgube in poslovanja in čiste izgube v letu 

2012, nadaljnjemu, sicer zaradi izvedenih ukrepov, nekoliko bolj rentabilnemu poslovanju v 

letu 2013 ter izrazitem povečanju izgube v prvem kvartalu leta 2014, kar je vodilo v 

dolgoročno plačilno nesposobnost podjetja.« (AJPES 2014, 5) 

Finančno prestrukturiranje je za nadaljnji obstoj Podjetja X nujno potrebno, saj bo le na ta 

način lahko uspešno nadaljevalo poslovanje. Cilja, ki so si jih zastavili lastniki in direktor 

podjetja, sta (AJPES 2014, 5): 

• finančno prestrukturiranje, s katerim bo podjetje odpravilo vzroke za nastanek 

insolventnosti ter posledično ponovno postalo dolgoročno plačilno sposobno, 
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• ustvarjanje pogojev za nadaljnje poslovanje podjetja in njegovo poslovno rast v 

prihodnosti. 

Predlog prisilne poravnave 

»Na podlagi analize obstoječega ekonomsko-finančnega položaja Podjetja X vodstvo 

ugotavlja, da je le na podlagi prisilne poravnave in posledičnega zmanjšanja dela podjetja 

zapadlih obveznosti Podjetje X možno sanirati do te mere, da bo s tem in z uvedenimi 

dodatnimi ukrepi sposobno ponovno pozitivno poslovati.« (AJPES 2014, 18) 

Nezavarovane (navadne) terjatve upnikov  

Razred A – navadne (nezavarovane) terjatve upnikov 

»Med navadne terjatve sodijo terjatve dobaviteljem, terjatve delavcem, ki nimajo značaja 

prednostnih terjatev (prehrana pri delu, prevoz na delo, prispevki in davki iz in na plače, 

starejši od treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave ...), terjatve do ostalih 

upnikov, ki nimajo prednostnih, zavarovanih terjatev ali izločitvenih pravic.« (AJPES 2014, 

18) 

»Skupni znesek navadnih terjatev po knjigovodskem stanju na dan 31. 3. 2014 znaša 218.587 

evrov.« (AJPES 2014, 19) 

Razred B – prednostne terjatve upnikov 

»Prednostne terjatve upnikov na dan 31. 3. 2014 predstavljajo obveznosti do DURS 

(dohodnina za plače), ZPIZ in ZZZS (prispevki pokojninskega in invalidskega zavarovanja), 

PDP (proračun države – prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo, prispevki pri plači), 

plače zaposlencev.« (AJPES 2014, 19) 

»Skupni znesek navedenih prednostnih terjatev na dan 31. 3. 2014 znaša 9.899 evrov.« 

(AJPES 2014, 19) 

Predlog prisilne poravnave obveznosti do nezavarovanih upnikov 

Za nezavarovane terjatve razreda A v skupni višini 218.587 evrov Podjetje X upnikom 

predlaga, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev za 75 %, s takojšnim 

poplačilom preostanka terjatev v denarju v višini 25 % njihove nominalne vrednosti na dan 

začetka postopka prisilne poravnave, pri čemer bodo zmanjšane terjatve poplačane najkasneje 

v roku 8 dni od pravnomočno potrjene prisilne poravnave, in sicer v enem obroku (AJPES 

2014, 19). To smo prikazali v Prilogi 2. 
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Opis in skupni znesek terjatev, na katere prisilna poravnava ne učinkuje 

»Za prednostne terjatve razreda B (skupaj 9.889 evrov) se položaj upnikov tudi po potrditvi 

prisilne poravnave ne spremeni, zato gre za 100 % poplačilo teh terjatev.« (AJPES 2014, 20) 

To smo prikazali v Prilogi 2. 

»Podjetje X načrtuje poplačilo upnikov iz naslova obstoječih denarnih sredstev na 

transakcijskih računih in iz prostih denarnih sredstev, ki jih bo ustvarilo do 31. 11. 2014 iz 

naslova unovčenja svojih terjatev.« (AJPES 2014, 22) 

Stečajno maso predstavlja vso premoženje, ki ga izkazuje Podjetje X v bilanci stanja na 

aktivni strani, in jo je mogoče v stečajnem postopku unovčiti z namenom kritja stroškov 

postopka in poplačila upnikov (AJPES 2014, 23). 

Vrednost unovčljive stečajne mase dolžnika na dan 31. 3. 2014 znaša skupaj 107.371 evrov 

(AJPES 2014, 25).  

Utemeljeno je sklepati, da Podjetje X v okviru postopka prisilne poravnave, ob upoštevanju 

celovitih ukrepov finančnega prestrukturiranja, upnikom – imetnikom nezavarovanih terjatev 

zagotavlja neprimerljivo ugodnejše poplačilo njihovih terjatev, in sicer 25 %, brezobrestno, 

takojšne plačilo, kot pa če bi nad njim bil začet stečajni postopek, kjer bi prejeli poplačilo v 

deležu 15,21 % njihovih nezavarovanih terjatev v roku več kot enega leta. Na tej predpostavki 

je tudi dosežen namen postopka prisilne poravnave, saj Podjetju X zagotavlja pogoje, da 

ponovno postane dolgoročno plačilno sposobno in trajneje likvidno, dolžnikovim upnikom pa 

na podlagi dejstva, da vsak od njih prejme kar za 64,36 % višji znesek poplačila v krajšem 

časovnem obdobju, prav tako pa zagotavlja mnogo ugodnejše pogoje poplačila, kakor če bi 

nad Podjetjem X bil začet stečajni postopek, ko bi na poplačilo bilo treba čakati najmanj 13 

mesecev (AJPES 2014, 27). 

Opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja 

Ukrep ukinitve dela dejavnosti 

Zaradi predhodno izpostavljenih ključnih vzrokov za nastanek insolventnega položaja 

Podjetja X in z namenom preprečevanja zmanjševanja premoženja družbe in posledično 

doseganja čim bolj ugodnega poplačila vseh upnikov družbe, je vodstvo ob soglasju lastnikov 

sprejelo sklep o opustitvi izvajanja dejavnosti maloprodaje na način, kot je jo je družba 

izvajala do meseca aprila 2014. Na podlagi tega je bila sprejeta odločitev o prodaji osnovnih 

sredstev, trgovskega blaga in drobnega inventarja. Vse navedeno je bilo v sklopu enega 

prodajnega posla prodano kupcu, ki bo nadaljeval maloprodajno dejavnost in s tem namenom 

prevzel tudi vse zaposlene. Navedeni prodajni posel je bil realiziran s koncem meseca aprila 
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2014. Vsi stroški, povezani z izvedbo ukrepa, so izkazani v predračunskih računovodskih 

izkazih, predmeti prodaje so bili kupcu izročeni, pogodbeno dogovorjeno kupnino je kupec 

plačal v pogodbeno dogovorjenem roku (AJPES 2014, 29). 

Ukrep uvedbe novih storitev 

Poslovodstvo Podjetja X resno proučuje možnosti, da bi po potrjeni prisilni poravnavi in 

poplačilu vseh upnikov v skladu s pogodbo Podjetje X na področju izdelkov blagovne 

znamke X uvedlo v naslednje nove dejavnosti (AJPES 2014, 29): 

• servisiranje okvarjenih aparatur in komponent (nepooblaščeni servis), 

• odkup in prodajo rabljenih naprav in dodatkov (tudi prek spletne trgovine), 

• izvajanje različnih izobraževanj na področju uporabe naprav, 

• nudenje podpore kupcem itd. 

»Ker bi za realizacijo tega ukrepa, zaradi izvedbe investicij v posodobitev in nadgradnjo 

računalniških aplikacij za upravljanje spletne trgovine in mobilnih aplikacij, bilo nujno 

potrebno pridobiti sveže likvidne vire z ustrezno ročnostjo (denarni kapitalski vložki, 

dolgoročno dolžniško financiranje, sveža kapitalska posojila ...), kar pa je z današnjega vidika 

glede na insolventni položaj družbe tako rekoč neizvedljivo, bo poslovodstvo nadaljevalo z 

izvajanjem tega ukrepa po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi in poplačilu vseh 

obveznosti, ki izvirajo iz nje.« (AJPES 2014, 29) 

Ocena učinkov izvedbe ukrepov na odpravo vzrokov za nastanek insolventnosti ter 

kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost Podjetja X 

Učinek prisilne poravnave predstavlja zmanjšanje dolžnikovih zapadlih obveznosti do 

imetnikov nezavarovanih terjatev za znesek 163.941 evrov, prav tako pa oblikovanje 

kapitalskih rezerv v enaki višini. Ker bo dolžnik po potrjeni prisilni poravnavi te rezerve 

lahko uporabil tako za pokrivanje izgube tekočega leta kakor tudi izgube preteklih let, bo to 

pri Podjetju X odpravilo dolgoročno plačilno nesposobnost, kar pomeni, da bodo pri dolžniku 

odpravljeni vzroki za nastanek insolventnega položaja. Da bi dolžnik v celoti in dokončno 

uredil strukturo kapitala, bi bilo treba izvesti še poenostavljeno zmanjšanje osnovnega 

kapitala in pokritje tistega dela bilančne izgube, ki po vrednosti zneska presega preostanek 

kapitalskih rezerv po pokritju tekočega leta. Ena od dodatnih možnosti za izboljšanje 

kapitalske ustreznosti družbe bi bilo tudi povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim 

vložkom, ki ga predstavlja dano posojilo enega od enega od solastnikov, a to zaradi doseganja 

minimalne višine kapitala družbe (7.500 evrov) po mnenju vodstva ne bo potrebno (AJPES 

2014, 31).  

Na osnovi spoznanj skozi proučevano strokovno literaturo in vire Podjetja X smo ugotovili, 

da obravnavamo majhno podjetje, v katerem so simptomi in vzroki krize tesno povezani, se 
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pravi, da je tudi odzivni čas krajši, pogosto pa do zdravljenja kriz niti ne pride, saj obstajajo 

ugodnejši in krajši načini reševanja krize v podjetju. Tukaj mislimo predvsem na stečaj ali pa 

tudi na prisilno poravnavo, ki smo jo konkretno obravnavali. Menimo, da se je podjetje 

pravilno odločilo za prisilno poravnavo, saj je v primeru prisilne poravnave Podjetje X 

imetnikom nezavarovanih terjatev zagotavljalo poplačilo 25 %, brezobrestno in takojšne 

plačilo, v primeru stečajnega postopka pa bi poplačilo bilo le 15,21 % in v roku več kot enega 

leta. Na ta način je Podjetje X odpravilo insolventnost in postalo spet plačilno sposobno, saj je 

odplačalo svoj dolg, prav tako pa lahko nadaljuje svojo dejavnost na trgu kot prodajo prek 

spleta, pomoč kupcem, izvajanje različnih izobraževanj na področju uporabe naprav itd.  

4.6.2 Predlogi izboljšav v podjetju 

»Veliko managerjev je prepričanih, da jih večja kriza ne more doleteti. Pretirano zaupajo v 

lastno moč, zato ne razmišljajo o možnih nevarnostih, kaj šele, da bi načrtovali, kako ravnati 

v krizi.« (Novak s sodelavci 2000, 167) 

»Ko so simptomi opaženi, jih je potrebno analizirati in interpretirati, da bi ugotovili vzroke 

nastanka dogodkov, ki jih signalizirajo, vzroke pa z ustreznimi ukrepi in pristopi odpraviti ali 

omiliti.« (Dubrovski 1998, 5) 

V nadaljevanju so prikazane naloge, na katere bi morali biti v Podjetju X bolj pozorni in jim 

že ob ustanovitvi nameniti več časa. Razvili smo predloge izboljšav, za katere menimo, da bi 

teoretično lahko pomagali podjetju se izogniti ali pa vsaj omiliti krizo. 

 

Preglednica 5:   Predlogi izboljšav v Podjetju X 

Naloga Cilj, ki ga naloga podpira Odgovorna oseba 

Pravilna pogodbena kalkulacija Redni denarni tok, pozitivno 

poslovanje podjetja 

Direktor v sodelovanju z 

lastniki 

Določitev delovnih normativov Znižanje stroškov Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

Višina plače glede na obseg 

prodaje 

Znižanje stroškov, višja 

motiviranost 

Direktor v sodelovanju z 

lastniki 

Vzpostavitev poslovnih funkcij 

za vodenje nabave in prodaje 

Znižanje stroškov, pravi 

izdelki na zalogi 

Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

Zagotavljanje optimalnega 

števila zaposlenih 

Znižanje stroškov Direktor 

Planiranje prodaje Učinkovito poslovanje Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

! !
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Na osnovi spoznanj, pridobljenih skozi teoretični del, ki smo ga združili z empiričnim, smo 

razvili predloge izboljšav, za katere menimo, da bi bile v Podjetju X nujne.  

Ugotovili smo, da se je vodstvo slabo odzvalo na prve znake krize. Pod točko 4.6.1 smo 

natančneje opisali izvedene ukrepe, za katere menimo, da so bili presplošni in niso prispevali 

dovolj sprememb v podjetje, ki jih je nujno potrebovalo. Zato se je podjetje tudi kasneje 

odločilo za postopek prisilne poravnave.  

Prav tako menimo, da je imelo Podjetje X prevelike obveznosti, ki jim ni uspelo redno slediti. 

Kot je razvidno v preglednici 5, predlagamo, da bi za direktorja bilo lažje, če bi združil moči z 

Naloga Cilj, ki ga naloga podpira Odgovorna oseba 

Spremljanje rezultatov dela 

(pregled uspešnosti zaposlenih) 

Nižji stroški, odpuščanje 

tistih, ki ne dosegajo planov, 

višja motiviranost, višja 

produktivnost, rast prodaje 

Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

Določitev ciljev in meril 

uspešnosti prodaje 

Ugotavljanje 

uspešnosti/neuspešnosti 

Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

Uvedba sistema za nadzor 

opravljenih ur 

Spremljanje prihodov in 

odhodov z dela in na malico, 

preprečitev zgodnjega 

odhoda z delovnega mesta, 

višja produktivnost 

Direktor 

Vzpostavitev aktivnega in 

sistematičnega spremljanja 

obstoječih in potencialnih 

odjemalcev 

Ohranitev in povečanje 

obsega prodaje, 

konkurenčnost 

Direktor v sodelovanju s 

poslovodstvom 

Predstavitve in promocijski 

nastopi 

Boljša prepoznavnost na 

trgu, višji obseg prodaje 

Marketing 

Oglaševanje in dnevne 

dejavnosti na socialnih omrežjih 

Boljša prepoznavnost na 

trgu, kupci in potencialni 

kupci so na tekočem 

Marketing 

Osebni kontakt z večjimi 

odjemalci 

Zadovoljstvo odjemalcev, 

priporočila drugim 

odjemalcem 

Direktor v sodelovanju z 

marketingom 

Sklenitev pogodbe za večjo 

količino izdelkov 

Nižja nabavna cena Direktor v sodelovanju z 

marketingom 

Izobraževanje direktorja s 

področja kriznega managementa 

Pravočasno zaznavanje 

simptomov in vzrokov krize, 

pravilne odločitve reševanja 

krize  

Direktor v sodelovanju z 

lastniki 
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oddelkoma, kot sta poslovodstvo in trženje, saj bi na tak način lažje spremljal poslovanje 

podjetja in zaposlene.  

Ker obravnavamo podjetje, ki se ukvarja z maloprodajo, in so zaposleni neposredno povezani 

s kupci, menimo, da je pomembno, da se vodstvo zaveda, da lahko zaposleni svoje 

nezadovoljstvo hote ali pa nehote prenesejo tudi na stranke, zato mora podjetje poskrbeti za 

ustrezno motivacijo, čeprav med kriznim stanjem. Zato predlagamo, da so na to še posebej 

pozorni.  

Analizirali smo celotno stanje, ki se je dogajalo v Podjetju X. V primeru, da naši predlogi, ki 

smo jih razvili, ne bi privedli do pozitivnega stanja, bi predlagali najem zunanjega izvajalca, 

ki ima znanje in izkušnje s področja kriznega managementa. Možna rešitev bi bila tudi ta, da 

bi se podjetje že na začetku zavedalo pomembnosti znanja s področja kriznega managementa 

in bi se odločilo za izobraževanje direktorja. Znanje bi mu vsekakor pomagalo pri reševanju 

kriznega stanja, saj menimo, da ni pomemben samo hiter odziv, ampak da so pravilne in 

premišljene odločitve tiste, ki največ štejejo. 

Najbolj pomembno je vprašanje in še bolj pomemben je odgovor, zakaj je do krize prišlo in 

kaj želimo z reševanjem krize vzpostaviti/odpraviti. Zavedati se moramo dejstva, da je vsako 

podjetje drugačno, da ima svoje prednosti/slabosti, svoje posebnosti, in to moramo še posebej 

upoštevati pri tem, kadar gre za podjetje v krizi, saj ga bomo tako lahko tudi pravilno 

obravnavali.  

Ugotovili smo, da se spremembe zaradi krize morajo izvesti na vseh področjih delovanja 

podjetja, saj se le na ta način lahko zagotovi nadaljnji obstoj podjetja.  
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5 SKLEP  

Nemec (2005, 253) ugotavlja: »V preteklosti so spremembe potekale mnogo počasneje in 

zmerneje kot danes. Količina in obseg sprememb ter njihova pospešena hitrost so neposredna 

posledica čedalje hitrejšega znanstvenega in tehničnega razvoja.« 

Obstoj podjetja je odvisen od sposobnosti vodstva, ki se je pripravljeno tudi pravilno odzivati 

na vse različne spremembe v poslovnem okolju.  

Spremembe, ki se dogajajo v okolju sistema, so lahko ugodne ali neugodne. Ugodne 

spremembe nudijo nove priložnosti poslovanja: povečanje povpraševanja po izdelkih, širitev 

tržišč, ugoden sprejem novega izdelka na tržišče, znižanje davkov. Neugodne delujejo 

ogrožajoče: padanje cen in povpraševanja po izdelkih zaradi upadanja kupne moči, nastop 

nove hude konkurence za izdelke, storitve ali delovno silo, rast cen inputnih podelementov, 

spremembe v modi ali navadah, novi predpisi o varnosti okolja itd. (Nemec 2005, 256). 

Kriza predstavlja nek rdeči alarm v podjetju, nakazuje na težave, ki imajo vpliv na poslovanje 

podjetja. Nastane, ko so prezrti različni simptomi in vzroki. V zaključni projektni nalogi smo 

obravnavali majhno podjetje, kjer so simptomi, vzroki in povodi bolj povezani in tako hitreje 

pride do kriznega stanja.  

Direktor je ves čas poskušal s pomočjo lastnikov rešiti podjetje, zunanjih izvajalcev pa niso 

najeli. Ves čas pa so bredli v vse večje težave, tako da je edini pozitivni izhod predstavljala 

prisilna poravnava. Postopek prisilne poravnave se je začel na predlog dolžnika – Podjetja X. 

Odločitev je bila pravilna, saj so bili upniki na ta način kar se da najbolje poplačani, poleg 

tega pa je tudi Podjetje X obdržalo položaj na trgu in tako nadaljevalo svojo dejavnost.  

Pomembno se je zavedati, da zaradi hitrih in nepredvidljivih sprememb ter vedno večje 

konkurence ni več vprašanje, ali bo kriza nastopila. Vprašanje je, kdaj se bo pojavila in kako 

zelo bo vplivala na poslovanje.  
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!4"#$%&'%#(+&=+:;%#%<%,#+9).$?;&-0>.#+9,+9/.#@$%&'%#,+9%$0-`%<>?9.#+9).$?;&-0>.#+9,+9/.P2"R31 a!!1"327 a!4"264





Priloga 1 

!

!

Navpična analiza odhodkov 

Vir: AJPES 2011–2013. 

  

Vodoravna analiza prihodkov  

Vir: AJPES 2011–2013. 

!

Vodoravna analiza odhodkov 

Vir: AJPES 2011–2013. 

!"## !"#! $%&'(#!)##(*(+ !"#, $%&'(#,)#!(*(+ $%&'(#,)##(*(+ -.*/0123%(0%&'(##4#,(*(+

!"#$"%&'()*'+",-' ./001/.23 ./.45/412 6.1748 ./9.4/9:0 6.0708 625718 6.37.8

;'&<&=&'()*'+",-' >/09> 1/13> 0:718 9 9798 9798 6.99798

?*@A'()*'+",-' ./>43 2/:41 >97>8 1/.00 .557:8 :>9708 ..2728

567/%8 #9:;:9##< #9!""9"!: 4#<=;+ #9"!;9#<> 4#:=?+ 4!@=;+ 4#?="+

!"## !"#! $%&'(#!)##(*(+ !"#, $%&'(#,)#!(*(+ $%&'(#,)##(*(+ -.*/0123%(0%&'(##4#,(*(+

!"#$"%&'(")*")+' ,-../-011 ,-02,-345 67839 ,-2.2-,14 6/28,9 6/3879 6,18,9

:'&;&<&'(")*")+' 5-2,3 5-014 .8/9 0-330 61.859 61/879 60,8.9

=>?@'(")*")+' ,5, .-10/ /.20879 115 653839 /25809 31849

567/%8 #9:;"9;;, #9,#:9<;< 4=>:+ #9"::9:?@ 4!"><+ 4!?>"+ 4#;>#+





Priloga 1 

!

!

Analiza s kazalniki 

Vir: AJPES 2011–2013. 

!"## !"#! !"#$

%&'()*&+&,+&,-./&,0&12+32

!"#$%&"'"('"()*&+,$)+-+ ./0123 4 4

!"#$%&"'"('"()*(567()68 109:3 4.;0<:3 4;0=>3

?$()+*7"#$%&"8'"()*,5$@"7&"8 90:=3 420==3 410;;3

4'52)2+36.,567,-61

A#5+%+'B6*C+-"D E 1>0: 1/0< 1>02

!'68$*86C+86*C+-"D E ::0> :/02 :10>

A#5+%+'B6*)65B+)68*7"*&F,G68 E /=0. 1>02 1.01

!'68$*86C+86*)65B+)68 E ;01 :10> :<02

8+20(92.,-2+32.:(+2+;(52+32

!6-6H*&+,$)+-+*8*I$'+'G$5+'BF E .093 4 4

!6-6H*7"-D"8*8*I$'+'G$5+'BF E 2<093 4 4

8+20(92.,-2+32.(+16,-(52+32

!6-6H*7"-D"5"%'$@*(567()68 E :=023 .1013 ./023

!6-6H*&5+)&"5"%'$@*(567()68 E <:0;3 >/023 >.0.3

<02)(0+2.,/&,&'+&,-

J5+)&"5"%'$*&"6I$G$6')* E 90<> 90/2 90=/

K"(,6L6'$*&"6I$G$6')* E 90:> 90:2 90.1

M$)5$*&"6I$G$6')* E 901< 9011 909:

=&,/&725+&,-

N6-")'+*D"(,"7+5'"() 1099 9021 902;

O"(,"7+5'"()*$C*,"(-"8+'B+ E 1099 9021 902;

E

E

E

E





Priloga 2 

!

!

Predlog prisilne poravnave in učinek na nezavarovane terjatve upnikov 

Razred 

terjatev 

Skupni 

znesek 

terjatev 

upnikov 

(evrov) 

Delež 

odpisa 

 

Znesek 

odpisa 

(evrov) 

Delež za 

poplačilo 

Znesek 

preostanka 

terjatev 

upnikov 

(evrov) 

Načrt preostanka 

terjatev upnikov 

2014 

(evrov) 

Skupaj 

(evrov) 

A 218.587 75,00 163.941 25,00 56.647 56.647 56.647 

 Dinamika poplačila v % 100 % 100 % 

Vir: AJPES 2014, 20. 

!

Predlog prisilne poravnave in učinek na prednostne terjatve upnikov 

Razred terjatev Skupni znesek 

terjatev (evrov) 

Učinek prisilne 

poravave 

Obveznosti po 

prisilni poravnavi 

(evrov) 

B 9.899 100 % poplačilo, 

prisilna poravnava 

nima pravnega 

učinka 

9.899 

Skupaj 9.899 

Vir: AJPES 2014, 20. 

 


