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POVZETEK 

Vsako podjetje se mora nenehno prilagajati trgu in njegovim potrebam, če želi ostati 

konkurenčno v svoji panogi. Ko podjetje zaide v krizo pri poslovanju ali pa ne dosega 

postavljene stopnje rasti, lahko kot metodo prenove podjetja izvede prestrukturiranje. V 

zaključni projektni nalogi predstavljamo podjetje X, ki se je soočilo s temeljitim 

prestrukturiranjem podjetja. Potrebno je bilo sprejeti ukrepe in kot bistveno točko prenove 

podjetja ustanoviti komercialno službo, ki je dotlej podjetje ni imelo. Analizirali in ovrednotili 

smo sprejete ukrepe prenove ter podali smernice o potrebnih spremembah.  

Ključne besede: organizacija, kriza podjetja, prestrukturiranje, ukrepi prenove podjetja, trženje, 

podjetje X. 

SUMMARY 

Every company has to constantly adapt to the market and its needs if it wishes to remain 

competitive in its industry. Once a company’s operations experience a crisis or once it fails to 

achieve the planned growth rate, it can undergo restructuring as a method to restore the 

company. In this final project paper, we would like to introduce the company X that has 

undergone thorough company restructuring. Measures had to be imposed and a commercial 

department, which the company had not had previously, had to be established as a significant 

element of the company’s restoration. The adopted restoration measures have been analysed 

and evaluated and guidelines have been provided for further changes.  

Key words: organisation, company crisis, restructuring, company restoration measures, 

marketing, the company X. 

UDK: 005.591.4(043.2) 
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1 UVOD  

V zaključni projektni nalogi smo predstavili proces prestrukturiranja na primeru izbranega 

podjetja, pri čemer smo dali največji poudarek na marketinško in komercialno službo. Naloga 

je sestavljena iz teoretičnega dela, kjer so predstavljene vrste prestrukturiranja, večji poudarek 

pa je posvečen trženju. Drugi sestavni del naloge je empirični, kjer smo predstavili podjetje X, 

opisali ukrepe prestrukturiranja in določili kaj bi še bilo potrebno prestrukturirati v izbranem 

podjetju. 

1.1 Opredelitev problematike in teoretična izhodišča 

Vsako podjetje deluje podobno kot funkcionirajo živi organizmi, kar pomeni, da morajo biti vsi 

njegovi sestavni deli medsebojno koordinirani in usklajeni, da lahko podjetje nemoteno in 

uspešno deluje. To je notranja organizacija podjetja. Poleg notranje organiziranosti mora biti 

podjetje organizirano, tako da uspešno deluje tudi navzven do svojih poslovnih partnerjev, to 

je do nabavnega in prodajnega trga ter do okolja v katerem se nahaja. 

Organizacija podjetja je dinamičen proces, ki se nenehno prilagaja notranjim in zunanjim 

pogojem delovanja. V kolikor organiziranost podjetja zaostaja za njegovo rastjo in razvojem 

ali zahtevam trga, ki se stalno spreminjajo, pride do problemov, ki slabijo podjetje in 

onemogočajo njegov razvoj, lahko pa pripelje tudi do propada podjetja.  

V takšnih primerih je ena od možnosti prenova podjetja z metodo prestrukturiranja. 

V zaključni projektni nalogi so opisani postopki, s katerimi se prestrukturira srednje veliko 

podjetje, ki prodaja svojim kupcem storitve toplotne in strojne obdelave kovin. Poleg splošnih 

ukrepov prestrukturiranja se bomo osredotočili na tržno prestrukturiranje. V praktičnem delu 

naloge je opisan postopek prestrukturiranja srednje velikega družinskega storitvenega podjetja. 

Organizacija je vsakodnevno pod vplivi sprememb okolja. Konkurenca in ostali pritiski iz 

okolja silijo podjetje k temu, da se nenehno izboljšuje, uvaja inovativne rešitve in spremembe 

v načinu svojega poslovanja. Brez teh sprememb podjetje dandanes ni konkurenčno, kar 

posledično pomeni, da tudi popolnoma ne izkoristi svojega potenciala. Večinoma pa še vseeno 

ostaja praksa, da se vodilni v podjetju odločijo za spremembe v poslovanju tik preden ali v 

trenutku, ko podjetje že ne dosega več željenih rezultatov.  

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

dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom (Biloslavo 2006, 15). Organizacija, tako 

struktura kot procesi, se prilagaja situacijskim spremenljivkam. Bistvenega pomena je, da so 

posamezne organizacijske spremenljivke združene v nemoteno in delujočo celoto (Rozman, 

Kovač in Koletnik 1993, 144). 

Beseda struktura se lahko nanaša na organizacijsko shemo podjetja; odnose med funkcijami in 

komunikacijsko mrežo; usklajevalni mehanizem, ki določa delitev nalog in usklajevanje; 
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formalna pravila delovanja (pravilniki, postopki, ipd.); mrežo aktivnosti, ki omogoča razvoj 

vrednosti vseh udeležencev (formalni in neformalni elementi); seštevek relativno stabilnih 

(nespreminjajočih se) organizacijskih elementov (pogoji dela, oprema itd.), ki pa dopuščajo 

razvoj predvsem človeških potencialov (vsebinsko bogato, ustvarjalno delovanje) (Dubrovski 

2004, 269–274). Če določena izmed struktur podjetja ali njegovih posameznih sestavin in 

povezav med njimi ne ustreza razmeram, ki jih zahteva spremenjeno okolje ali nova vizija in 

temeljna strategija, potem je treba obstoječo strukturo spremeniti in postaviti na novo 

(Dubrovski 2011, 274).  

Prestrukturiranje je metoda revolucijskega spreminjanja, ki pomeni prehod iz obstoječe 

strukture na novo, ki omogoča večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja, s čimer so 

zagotovljene boljše možnosti preživetja in razvoja podjetja (Dubrovski 2011, 274).  Za proces 

strukturiranja se odloči lastnik podjetja oziroma oseba, kateri je dodeljena funkcija vodenja 

podjetja. To osebo imenujemo manager. Manager je aktiven vodja, ki ustvarja pozitivno 

delovno okolje, v katerem zaposleni dobivajo priložnosti in spodbude za visoke dosežke in svoj 

razvoj ( Možina 2002, 29). 

Ker je naloga v praktičnem delu pisana na primeru podjetja s poudarkom na marketinški službi, 

še nekaj besed o marketingu. Pojem trženje izhaja iz prevoda angleške besede marketing, ki 

izvira iz besede market (trg), ki zajema vse potrebne dejavnosti, ki so na kakršen koli način 

povezane s trgom. Kot navaja avtor Potočnik: »Trženje je proces načrtovanja in snovanja 

izdelkov, storitev in idej ter določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in 

distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja 

posameznikov in podjetja« (Potočnik 2005, 20). 

V zaključni projektni nalogi smo proučili, analizirali, raziskali in predstavili potek 

prestrukturiranja podjetja, pri čemer je večji del posvečen marketinški službi podjetja, tj. 

nabavna in prodajna služba podjetja. Na primeru podjetja, katerega smo poimenovali X, smo 

vključeni v vlogo nabavnega referenta zadnji dve leti, pri čemer smo stalno aktivno prisotni pri 

procesu prestrukturiranja podjetja. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen zaključne projektne naloge je s teoretično razpravo in nato analizo obravnavanega 

problema poudariti pomen prestrukturiranja kot metode za izboljšanje uspešnosti in 

učinkovitosti poslovanja in s tem doseči boljše poslovne rezultate. Predstavili smo teoretična 

izhodišča naloge in v praktičnem delu naloge analizirali in predstavili dejanski potek 

prestrukturiranja v izbranem podjetju X. Naloga je pisana s poudarkom na marketinški službi, 

saj želimo opisati in prikazati marketinški oddelek kot eden izmed ključnih faktorjev, ki jih 

mora imeti podjetje ustrezno organizirane, da velja za uspešno proizvodno podjetje. Prikazali 

bomo relevantnost pravočasnega prestrukturiranja proizvodnega podjetja in vpliv, ki ima na 

poslovanje podjetja.  
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Cilj zključne projektne naloge je, na osnovi teoretične razprave in proučevanja obravnavanega 

problema, podati uporabne smernice za izvedbo prenove proizvodnega podjetja. Predstavili 

smo, katere izmed procesov prestrukturiranja je podjetje izvršilo in ugotovili, koliko se je 

približalo teoretičnim izhodiščem prestrukturiranja podjetja. 

1.3 Metoda zbiranja podatkov 

Za pisanje diplomskega dela smo uporabili deskriptivni pristop k raziskovanju, ki temelji na 

opisu delovanja in razvoju izbranega predmeta raziskave – prestrukturiranje podjetja s 

poudarkom na marketinški službi. Uporabljene so bile naslednje raziskovalne metode: 

 metoda študije primera, 

 metoda obdelave podatkov, 

 metoda opisovanja ali deskripcije, 

 metoda povzemanja ali kompilacije, 

 metoda analize in sinteze. 

Podatki so bili zbrani s pomočjo prebiranja domače in tuje strokovne literature ter iz 

elektronskih virov. Podatki so v večini prikazani opisno, ponekod pa tudi slikovno. Izvedli smo 

analizo študija primera na osnovi strukturiranega intervjuja z zunanjim sodelavcem, ki je 

vseskozi aktivno sodeloval pri procesu prestrukturiranja podjetja X. V veliko pomoč mi je bilo 

tudi dejstvo, da sem sam kot zaposlen v izbranem podjetju sodeloval v kolegiju podjetja, kjer 

so se sprejemale odločitve prestrukturiranja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da bo pridobitev nekaterih ključnih podatkov o podjetju in njegovem 

poslovanju ena izmed največjih omejitev pri pisanju zaključne projektne naloge.  

Ker gre pri prestrukturiranju za dokaj širok pojem, smo se pri izdelavi zaključne naloge omejili 

na določene ključne dejavnosti, ki so bile storjene v smislu prestrukturiranja. Omejili se bomo 

na sam proces prestrukturiranja, spremembo načina vodenja podjetja, ustanovitev marketinške 

službe in izvoznega oddelka.  

Predpostavljali smo tudi, da razen zgoraj omenjenega ne bo večjih omejitev pri pisanju 

projektne naloge.  
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2 PRESTRUKTURIRANJE 

Svet kot ga poznamo danes je zelo raznolik. Globalizacija nam je omogočila, da kot kupec 

nismo več omejeni na izdelke iz države ali nekaj bližnjih, temveč celega sveta. Zato je za 

podjetje še posebej pomembno, da se neprestano izboljšuje, razvija, zmanjšuje stroške in strmi 

k temu, da je vedno najbolj konkurenčno na svojem področju. Za izpolnitev vseh teh zahtev pa 

mora podjetje nenehno izboljševati strukturo podjetja. Eden izmed razlogov spreminjanja 

struktur podjetja je torej zagotovitev hitrejšega razvoja podjetja in izboljšanja podjetja. Drugi 

ključni razlog spreminjanja struktur je preprečitev nastanka kriznih razmer v podjetju. Za 

dobrega managerja je značilno, da naj bi pravočasno ocenil stanje podjetja in strukture podjetja 

spremenil pred nastankom kriznih razmer. Spreminjanje struktur imenujemo z drugo besedo 

prestrukturiranje. 

Kot navaja avtor Drago Dubrovski (2011, 273), gre pri prestrukturiranju za: »Metodo 

revolucijskega spreminjanja, ki pomeni prehod iz obstoječe strukture na novo, ki omogoča 

večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja, s čimer zagotovljene boljše možnosti 

preživetja in razvoja podjetja«. Prestrukturiranje pa večinoma ni možno opraviti samo na 

določeni funkciji podjetja, temveč je potrebno spremeniti več področnih struktur, da dobimo 

želen učinek. Strukture pa se lahko nanašajo na več kategorij v podjetju:  

 tehnološke strukture (oprema, procesi), 

 fizične strukture (lokacija, ureditev, delovni pogoji), 

 organizacijske strukture (razdelitev odgovornosti in nalog, informacije), 

 finančno-računovodske strukture (stanje sredstev in virov), 

 demografske strukture (značilnosti zaposlenih), 

 mentalne strukture (prevladujoča miselnost v podjetju) (Dubrovski 2011, 274). 

Z vidika ogroženosti ali perspektivnosti položaja, v katerem se podjetje nahaja, ima lahko 

prestrukturiranje vlogo odpravljanja in preprečevanja krize, pri razvoju podjetja, pri poslovnih 

in kapitalskih povezavah ter pri insolventnih postopkih (Dubrovski 2011, 273–275). 

Vloga prestrukturiranja je bistveno pomembnejša pri preprečevanju nastanka kriz in razvoja 

podjetja kot pri samem obvladovanju krize. Razvoj podjetja vsebuje aktivnosti, ki hkrati 

pomenijo preprečitev pojava krize, vendar se uvajajo različna prestrukturiranja samo zato, da 

se podjetje s pomembnimi spremembami sproti prilagaja razmeram v okolju na nabavnem in 

prodajnem trgu. Podjetje lahko s primernim strateškim načrtovanjem izboljšuje svoj 

konkurenčen položaj in razvojne možnosti s tem, da notranje strukture sproti preoblikuje. 

O hkratnem večpodročnem prestrukturiranju govori preglednica, ki temelji na podatkih 

raziskave 135 velikih ameriških podjetij iz 26 gospodarskih panog, ki poudarja pomen 

vseobsežnega prestrukturiranja pred enostranskim ali parcialnim prestrukturiranjem. 
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Slika 1: Primerjava izključno finančnega z večpodročnim prestrukturiranjem. 

Vir: Dubrovski 2011, 277. 

 

2.1 Pomen managementa pri sodobnem poslovanju 

Spremembe v poslovnem okolju, ki se dogajajo vedno hitreje, zahtevajo nenehno spreminjanje 

in prilagajanje podjetja tem spremembam, saj s tem preprečuje nastanek latentnih in akutnih 

kriz. O latentni krizi govorimo, kadar so krizni simptomi skriti. Z metodo zgodnjega 

spoznavanja jih je možno zaznati in nanje aktivno vplivati, medtem ko pri akutni krizi govorimo 

o veliko bolj resnem stanju. Akutna kriza ima vse lastnosti in posledice dejanske krize. Z 

uvedbo ustreznih sanacijskih ukrepov je še možno rešiti podjetje (Dubrovski 2011, 50). 

Značilnosti modernega podjetja so: 

 ni več klasične hierarhične organizacije, 

 odpravljajo se nepotrebne organizacijske ravni, 

 pospešuje se pretok informacij iz zunanjega okolja, 

 pomemben je razvoj inovativnih izdelkov in storitev, 

 skrajšuje se čas od ideje do realizacije ideje,  

 povečuje se partnerstvo z dobavitelji in kupci, 

 zaposleni se motivirajo in vključujejo, 

 podjetje je odgovorno tudi do okolja (Roberts 2004, 231–232). 
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Podjetja, ki so v smislu vodenja zaprta vase, so nekreativna in nimajo jasne vizije prihodnosti, 

imajo občutno manjše možnosti za preživetje v primerjavi s podjetji, ki se jasno držijo 

smernicam zastavljene vizije, imajo inovativne pristope k motiviranju zaposlenih ter so odprta 

za nove predloge (Smith 2002, 63). 

Potrebno se je nenehno prilagajati spremembam v okolju, ki pa so vedno hitrejše in 

intenzivnejše. Za vodstva podjetja, ki se premalo posvečajo strateškemu delovanju podjetja je 

značilno, da imajo premalo usposobljenosti in izkušenj pri poslovanju in posledično dajejo 

prednost vsakodnevnim opravilom (v smislu »delajo tisto, kar znajo«). Takšnim podjetjem 

primanjkuje vizionarstva in je zelo verjetno, da bežijo na področja, kjer napake niso usodne ali 

so manj verjetne. Značilnost predvsem majhnih in srednje velikih podjetij (MSP v nadaljevanju) 

je neposvečanje strateškemu načrtovanju. Strateško načrtovanje podjetja je eno izmed temeljnih 

funkcij vodenja podjetja, ki je nepogrešljiv del vodenja podjetja na dolgi rok (Smith 2002, 65–

68).  

Če je načrtovanje prepuščeno drugim izvajalcem, se pogosto management ne istoveti z 

zastavljenimi cilji. 

Razvoj mora temeljiti na spreminjanju, ki vedno pomeni ukinitev obstoječih notranjih in 

zunanjih ravnovesij ter uveljavljenje novih, ki bi naj prinesla večjo učinkovitost in uspešnost 

poslovanja. Če se podjetje ne spreminja, se ne more razvijati. Eden pomembnejših vzrokov je, 

da ima podjetje točno zastavljene cilje. Poslovno okolje se spreminja, podjetje pa še naprej 

proizvaja enake izdelke ali storitve, ne da bi preverjalo svojo učinkovitost. Nekoč uspešno 

podjetje na tak način postane neuspešno. V določenem času pa zagotovo zaide v poslovne 

težave. 

2.2 Management v malih in srednje velikih podjetjih 

V praktičnem delu naloge bomo opisali srednje veliko podjetje, zato navajamo nekaj 

specifičnosti delovanja managementa v MSP. 

MSP ter samostojni podjetniki se po nekaterih značilnostih razlikujejo od velikih podjetji. 

Razlike so kvantitativne in kvalitativne. Če takšno podjetje ne sledi spremembam v okolju, kar 

je ena osnovnih nalog managementa in ne uvaja sproti potrebnih sprememb v podjetju, 

zagotovo pride do poslovnih težav. Najpogostejši razlog je, da se je podjetje tekom let razvijalo 

in rastlo tako po poslovnem rezultatu kot številu zaposlenih, management pa še vedno deluje, 

kot da gre za vodenje, ki je enako vodenju samostojnega podjetnika oz. malega podjetja. Rast 

podjetja zakrije probleme, kar pripelje do nevarnega občutka samozaverovanosti in 

samozadovoljnosti. Z rastjo postaja vodenje vse kompleksnejše in komuniciranje vse bolj 

zahtevno. Običajno management ni osredotočen na poslanstvo podjetja, prisotna je premila 

pozornost do zaposlenih v podjetju, ni občutka potrebe po izobraževanju na vseh ravneh. Hitra 

rast terja nenehne spremembe, kar povzroča stalen stres. Tudi tukaj velja pravilo, da dolgoročno 
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ni dobrega podjetja brez dobrega managementa, v slabem podjetju pa je praviloma slab 

management. 

2.3 Management v družinskih podjetjih 

Uvajanje sprememb v družinskem podjetju je še posebej kompleksno. Ustanovitelj podjetja je 

praviloma lastnik podjetja, ki ga tudi vodi. V podjetju so zaposleni tudi družinski člani. Nehote 

se v takšnem odnosu mešajo lastniški, upravljavski in družinski odnosi. Prisotni so še naslednji 

elementi: 

 pomanjkanje vodstvenih sposobnosti in nenaklonjenost tveganjem, 

 pomanjkanje ustreznih kontrolnih, planskih in nadzornih instrumentov, 

 razhajajoča se življenjska ciklusa družine in podjetja, 

 možnost prisotnosti družinskih konfliktov. 

Družinski člani, ki so zaposleni v podjetju, so na eni strani zanesljivi sodelavci, ker praviloma 

od njih ni pričakovati aktivnosti, ki bi škodile podjetju. Istočasno pa je pogosto vprašljiva 

njihova strokovnost ter zavest, da se v primeru povzročenih napak ne more nič zgoditi. 

Upoštevajoč navedene značilnosti je vloga managementa v družinskih podjetjih toliko bolj 

delikatna. Manager mora ustvariti takšno delovno okolje, v katerem bo vpliv družinskih 

odnosov minimalen. Prav tako mora izenačiti odnos do družinskih članov z odnosom do ostalih 

zaposlenih v podjetju. 

2.4 Vloga metode prestrukturiranja 

Pri prestrukturiranju imamo na razpolago dve osnovni metodi oziroma koncepta, s katerima se 

spremembe pripravljajo in izvajajo: 

 metoda evolucijskega spreminjanja, 

 metoda revolucijskega  spreminjanja. 

Metoda evolucijskega spreminjanja so vsi ukrepi, ki tekoče dnevno zagotavljajo 

prestrukturiranje za doseganje ciljev in vizije podjetja ter  njegovega poslanstva in s tem stalno 

in postopno večajo uspešnost in učinkovitost poslovanja. To je kontinuirana naloga 

managementa podjetja (Dubrovski 2011, 260). 

Razlika med evolucijsko in revolucijsko metodo je predvsem v tem, da pri revolucijski metodi 

vsi postopki potekajo intenzivnejše v krajšem času. Zato so bolj tvegane in zahtevajo večje 

žrtve v smislu kazni, ki jih mora podjetje plačati, ker ni predvidevalo prihodnosti (Dubrovski 

2011, 261). Ta metoda se običajno uporablja, ko podjetje zaide v težave, ki ne dopuščajo 

daljšega evolucijskega prestrukturiranja, ker je zanj preprosto zmanjkalo časa in je potrebno v 

najkrajšem času izvesti prestrukturiranje in izvesti ukrepe, ki bi morali biti že davno realizirani. 
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Pogosto pa se obe metodi med seboj prepletata. To se dogaja zlasti v podjetjih, kjer so se 

posamezni deli podjetja razvijali različno in je prišlo do neusklajenosti delovanja med njimi. 

Prestrukturiranje podjetja temelji na novih modelih, procesih, sistemih, strategijah, programih 

in strukturah, ki podjetju kot celoti zagotovijo večjo učinkovitost, ki vodi v uspešnejše 

poslovanje in doseganje (preseganje) zastavljenih ciljev. Poveča se produktivnost, 

ekonomičnost stroškov, donosnost, tržnost in fleksibilnost in doseganje višje stopnje razvoja. 

To pa je cilj vsakega podjetja. 

2.5 Premagovanje odporov do sprememb 

Vse nameravane spremembe v podjetju naletijo na odpor tistih, ki jih spremembe doletijo in 

sicer na organizacijski, strukturni in individualni ravni. 

Naloga managementa je pri uvajanju sprememb izredno zahtevna, ker ne dovoljuje napak v 

postopkih prestrukturiranja, ki bi delovale negativno nanj. Pred uvajanjem sprememb mora 

management ugotoviti moč posameznih sil v podjetju in temu primerno ukrepati, tako da se 

zmanjšajo sile odpora oziroma povečajo sile, naklonjene k spremembam. Prisotna sta boj za 

moč, poleg tega pa vsak v podjetju gleda na probleme iz svojega zornega kota. 

Kot navaja avtor v svojem delu obstajajo elementi, ki povzročajo odpor proti spremembam: 

 stare navade (če je bilo do sedaj dobro, bo še naprej), 

 kratkovidnost (ne vidimo razloga za spremembe), 

 dolgočasje (vse to smo že videli, kmalu se bo ponovilo), 

 zmeda (ne vemo, kaj naj naredimo), 

 cinizem (ideja bo kmalu zamrla, kmalu bo prišla nova), 

 pomanjkanje interesa (kmalu se upokojim), 

 sabotaža (tudi tokrat jih bomo onemogočili) (Dubrovski 2011, 265). 

Odpori do sprememb so lahko tako veliki, da spremembe niso možne. Čisto logično je 

predpostavljati, da je odpor do sprememb dosti večji pri udeležencih, ki bi v primeru uvajanja 

sprememb izgubili moč ali položaj v podjetju. Če se udeleženci sami ne spreminjajo in tudi 

nimajo želje po tem, se ne more spremeniti tudi organizacija podjetja. To pa terja nenehno 

izobraževanje predvsem zunaj podjetja, ker praviloma tujim strokovnjakom (zlasti, če so 

uveljavljeni) bolj verjamemo kot lastnim.  

Najboljši način za odpravljanje odpora do sprememb je ustvarjanje pozitivne klime. V kolikor 

podjetju ne uspe uspešno prepričati zaposlenih v nujnost potrebe po spreminjanju podjetja, 

lahko le-to zapade v akutno krizo iz katere je mogoče podjetje rešiti le z revolucijskim 

spreminjanjem. Uspešne metode za odpravo ali zmanjšanje odpora do sprememb so: 

 načrtovanje in organiziranje, 

 izobraževanje, pomoč in komuniciranje, 

 sodelovanje in podelitev pristojnosti, 
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 uporaba nasilnih eksplicitnih ali implicitnih pristopov, 

 promocija in videnje sprememb kot povsem običajen proces (svetovanje, usposabljanje in  

timsko delo) (Dubrovski 2011, 267). 

Management, ki uvaja spremembe, mora seveda sam brezpogojno verjeti v nujnost sprememb, 

prav tako pa mora biti kvalitetno usposobljen za uvajanje sprememb. Prestrukturiranje mora 

biti kvalitetno, smiselno in pravilno, sicer je težko prepričati sodelavce, da so te potrebne in da 

bodo uspešne. Strokovnjaki ocenjujejo, da je potrebno prepričati 80 % zaposlenih (Dubrovski 

2011, 267). 

2.6 Izvajanje sprememb 

Za uspešno izvajanje in obvladovanje sprememb v podjetju je potrebna vztrajnost in doslednost 

managementa pri izvajanju sprejetih ukrepov za prestrukturiranje. Celoten proces obvladovanja 

sprememb delimo na tri faze. V prvi  fazi ocenimo dejansko stanje ter določimo željeno 

prihodnje stanje. Sledi operativna faza izvajanja ukrepov, kateri še sledi faza nadziranja, kjer 

ovrednotimo rezultate in določimo stalen nadzor. Za dosego celovitih sprememb v podjetju so 

enako pomembne vse tri faze. 

V primeru, da management prične popuščati pri izvajanju in nadzorovanju ukrepov, je skoraj 

zanesljivo, da prestrukturiranje ne bo uspelo. Ne glede na gornje, je odstotek neuspelih 

poskusov uvajanja sprememb dokaj visok, kar kaže na to, da je proces vse prej kot enostaven 

in lahek. Vsaka sprememba vsebuje nagnjenost k odporu. 

Najbolj pogoste napake, povezane z obvladovanjem prestrukturiranja, so lahko: 

 prehitro zadovoljstvo z rezultati, 

 premalo komuniciranja s sodelavci, kar povečuje odpor do sprememb, 

 neuspešen in nemočen management, 

 pomanjkanje občutka nujnosti uvajanja sprememb, 

 predolgi postopki, ki se sčasoma razblinijo. 

Ključen člen za uspešno obvladovanje sprememb v podjetju je ustrezen voditelj tega procesa. 

V večini primerov opravlja to funkcijo vodstveni management. V zvezi z obvladovanjem 

sprememb obstajata dva tipa voditeljev: 

 transakcijski voditelj, 

 transformacijski voditelj (Dubrovski 2011, 271). 

Za transakcijskega voditelja je značilno, da poleg osnovnih lastnosti uspešnega managerja pri 

uvajanju sprememb, izhaja iz določenih načrtov, ciljev in strategij. Transakcijski voditelj je 

primernejši za evolucijske metode spreminjanja in naj bi veljal za uspešnejšega v smislu izrabe 

notranjih (človeških) potencialov v podjetju. Transformacijski voditelj ima za razliko od 

transakcijskega voditelja revolucionarne metode spreminjanja podjetja, še posebno dobro pa se 

znajde v kompleksnih in nejasnih razmerah v podjetju. Zanj so značilne tudi vizionarske, 
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inspiracijske in karizmatične sposobnosti ter uporaba več raznih vodstvenih stilov vodenja 

podjetja, odvisno glede na konkretno situacijo (Dubrovski 2011, 267–272). 

2.7 Vrste prestrukturiranja 

Glede na področje izvajanja prestrukturiranja poznamo več vrst prestrukturiranja. 

2.7.1 Tržno ali marketinško prestrukturiranje 

Cilj marketinškega prestrukturiranja je takšna kombinacija proizvodnih programov in trgov, ki 

podjetju zagotavljajo prehod na višji nivo delovanja vseh njegovih sestavnih delov. To 

zagotavlja večjo dodano vrednost na zaposlenega in ugodnejši poslovni rezultat poslovanja. 

Na osnovi analize 120 ameriških podjetij s področja proizvodnje, gradbeništva in transporta je 

bilo ugotovljeno: 

 vsa uspešna podjetja so sprejela ukrepe na področju izdelkov in trgov, 60 % neuspešnih 

podjetij  je spremenilo tržne strategije in samo 80 % je spremenilo ponudbo izdelkov, 

 manj uspešna podjetja so se ukvarjala predvsem z ukrepi na področju stroškov, 

 uspešnejša podjetja so sprejela v povprečju bistveno več ukrepov prestrukturiranja kot 

manj uspešna, 

 uspešna podjetja so bila bolj aktivna tudi na področju organizacije in financ (Dubrovski 

2011, 286). 

 

Marketing je način razmišljanja, vedenja in delovanja oseb in organizacij. V središču je kupec 

s svojimi potrebami in zahtevami. Naslednja slika prikazuje stopnje v marketinškem procesu: 
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Slika 2: Štiri osnovne skupine aktivnosti v strateškem marketinškem procesu. 

 

Vir: Dubrovski 2011, 291. 

Smeri marketinškega delovanja so lahko usmerjene v: 

 proizvodna usmerjenost, 

 usmerjenost k izdelku, 

 prodajna usmerjenost, 

 usmerjenost h kupcu, 

 strateška marketinška usmerjenost (Dubrovski 2011, 292). 

Za uspešno uporabo različnih strategij, ki jih uporabljamo za dosego ciljev, ni možno doseči 

brez predhodnega poznavanja prednosti ali slabosti lastnih izdelkov in storitev. Ta inštrument 

imenujemo marketinški splet in po besedah Dubrovskega gre za »skupek več marketinških 

politik, ki se nanašajo na izdelek, njegove prodajne pogoje, način distribrucije in 

komuniciranje« (Dubrovski 2011, 293). 

Cilj sodobnega marketinga ni več zgolj doseči načrtovano prodajo, temveč zadržati 

zadovoljnega kupca v dolgoročnem poslovnem odnosu, s katerim je podjetje povezano tudi pri 

svojem razvoju novih izdelkov in storitev. Večja vključenost končnih odjemalcev pri razvoju 

izdelka (kot npr. individualna oprema pri izboru avtomobila, sodelovanje otrok pri razvoju iger) 

pa na eni strani krepi relacijo odjemalca – proizvajalca, s katero se zadovoljstvo končnega 

odjemalca povečuje, po drugi strani pa takšen izdelek predstavlja superiorno vrednost za večji 
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krog odjemalcev. Eden izmed primarnih ciljev podjetja mora biti zadovoljevanje kupcev, 

katerega doseže z željenim marketinškim spletom. Podjetje mora razviti in oblikovati 

inovativen jedrni izdelek ali storitev, pri čemer ne sme pozabiti na spremljajoče izdelke in 

storitve. Oblikovati mora prodajne pogoje na takšen način, da je konkurenčna cena samo eden 

izmed pomembnih elementov ponudbe in prilagoditev politike komuniciranja s ciljno skupino 

kupcev oz. trgov. 

Načrtovanje marketinškega prestrukturiranja izvajamo na dveh področjih, in sicer na notranjem 

in na tržnem (zunanjem) področju. Oblikovati je potrebno za podjetje najboljše možnosti z 

vidika tehnologije, razvoja, donosnosti, likvidnosti in nabavnega ter prodajnega trga. Potrebno 

je omeniti tudi pomembnost inovativnosti novih izdelkov ali storitev, ki praviloma postavlja 

podjetje v prednostni položaj pred konkurenco. Inovativnost je kontinuiran proces 

prestrukturiranja podjetja v vseh funkcijah njegovega delovanja. Inovativne proizvode ali 

storitve konkurenca dokaj hitro kopira in pri tem potrebuje krajši čas in manjše stroške razvoja 

izdelka ali storitve.  

Pomembno je zaznati tudi tržno nišo, ta je, kot navaja Dubrovski: »Na novo odkrit tržni prostor, 

ki ga tvori skupina odjemalcev s specifičnim povpraševanjem, ki ga je moč zadovoljiti le s 

prilagojeno, edinstveno in visoko diferencirano ponudbo, kjer gre za omejeno število sodobnih 

konkurentov in omejeno skupno vrednostjo možnih poslov, vendar še vedno takšno, da je za 

ponudnika oskrbovanja trga dovolj donosna.« (Dubrovski 2011, 305). Tržna niša je običajno 

kratkotrajna, ker jo zazna tudi konkurenca, zato je inovativnost pri iskanju tržnih niš prav tako 

stalen proces aktivnosti. Oblike zaščite novih proizvodov ali storitev (patenti in podobno) so 

dragi in dolgotrajni postopki, ki jih uspešni konkurenti lahko izigrajo, zato dolgoročno niso 

uspešne. 60 % inovacij je kopiranih v približno 4 letih. 

2.7.2 Razvojno in tehnološko prestrukturiranje 

Razvojno prestrukturiranje mora težiti k razvoju novih izdelkov ali storitev, ki bodo vsebovali 

višje elemente razvoja in inovacij, kar bo zagotavljalo kvalitetnejšo tržno ponudbo in večjo 

konkurenčnost. Tehnološko prestrukturiranje pa je uporaba strokovnih metod in znanja, ki bodo 

omogočila visoko kvalitetne proizvode ali storitve po optimalnih (konkurenčnih) cenah. 

V kolikor podjetje razvije nov proizvod, je potrebno marketinško prestrukturirati prodajno in 

nabavno dejavnost, ki bo po nabavni poti zagotovila najugodnejše cene za materiale, pri prodaji 

pa mora najti ciljne trge in potencialne kupce ter jim predstaviti izdelek na najprimernejši način. 

Potrebno je tudi kontinuirano ugotavljanje zadovoljstva kupcev in povratne informacije 

sporočati ostalim udeleženim oddelkov v podjetju. Možno je tudi, da pri tržnem raziskovanju 

prodajni oddelek zazna potrebo po novem ali izboljšanem izdelku (storitvi) in o tem obvesti 

razvojni oz. drug ustrezen oddelek podjetja o prodajnih možnostih. 
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2.7.3 Proizvodno prestrukturiranje 

Cilj proizvodnega prestrukturiranja je določitev proizvodnih procesov in postopkov, ki bodo 

zagotavljali uspešen in učinkovit način izdelave izdelkov ali storitev. Proizvodni proces mora 

biti kratek, fleksibilen, inovativen, mora zagotavljati najvišjo možno kakovost izdelkov ali 

storitev in v končni fazi z najnižjimi možnimi stroški.  

Ena od uspešnih oblik proizvodnega prestrukturiranja, ki zagotavlja visoko kvaliteten in 

inovativen proizvod, je kooperantski odnos večjih partnerjev na osnovi dolgoročnega 

sodelovanja. Kooperacijski odnos zagotavlja: 

 vsak od kooperantov izdela del izdelka ali storitve in se lahko visoko specializira za 

proizvodnjo tega dela,  

 izkoriščenost strojne opreme je najoptimalnejša, delavci so visoko tehnično usposobljeni, 

kar zagotavlja visoko kvaliteten končni proizvod, 

 takšen izdelek ali storitev je praviloma cenovno konkurenčen zaradi gornjih razlogov 

(Dubrovski 2011, 328–329). 

V tujini je takšen način  zelo pogost in vključuje kooperante iz več držav. Kooperanti iz manj 

razvitih držav, kjer so nižji proizvodni stroški, pripomorejo h končni konkurenčni ceni zadnjega 

v kooperantski verigi, ki prodaja izdelke ali storitve, oziroma je organizator takšne 

kooperantske proizvodnje. Žal so v Sloveniji izkušnje s takšnim načinom proizvodnje zelo 

slabe, predvsem zaradi nespoštovanja dogovorov med kooperanti. Pogosto kvaliteta dela 

izdelka zelo niha, prav tako pa so prisotne tudi dobavne zamude, spreminjanje cen in podobno. 

Vse to pa organizatorju kooperacije, oziroma zadnjemu v kooperantski verigi, ki dobavi izdelek 

ali storitev kupcu, onemogoča izpolnjevanje njegovih obveznosti do kupcev. 

Pod proizvodno prestrukturiranje štejemo nenehne postopne izboljšave v samem procesu, 

obvladovanje kakovosti, izdelavo prototipov, proizvodnih priprav ter tehnične dokumentacije, 

oblikovanje izdelkov in embalaže, pozabiti pa ne smemo niti na računalniško podprte 

postopke, avtomatizacije in robotizacije.  

2.7.4 Kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje 

Uspešna podjetja dajejo velik pomen kadrom, ker se zavedajo, da so kvalitetni in visoko 

usposobljeni delavci največje bogastvo v podjetju. Zato vlagajo v njihovo izobraževanje, jih 

spodbujajo k inovativnosti in samostojnosti, skrbijo za njihovo pripadnost in predanost podjetju 

ter jih tudi ustrezno in stimulativno nagrajujejo. 

Vodstva, zlasti pa lastniki velikega odstotka slovenskih podjetij tega še niso dojeli in smatrajo, 

da so delavci le strošek podjetja, ki ga je potrebno zmanjšati. Odhod nekaj ključnih zaposlenih 

v podjetju lahko zelo hitro povzroči nepopravljivo škodo podjetju. 

Prestrukturiranje na kadrovskem področju ima lahko več ciljev: 

 izobraževanje in osvojitev novih znanj, pridobivanje raznih licenc, 
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 spreminjanje starostne strukture zaposlenih, 

 spreminjanje razmerja zaposlenih v proizvodnji in režiji, 

 spreminjanje sistema nagrajevanja, 

 občasno zaposlovanje zunanjih sodelavcev (Dubrovski 2011, 342). 

V kadrovsko prestrukturiranje spada tudi spreminjanje miselnosti zaposlenih, ko je potrebno 

spremeniti ustaljene vrednote ali kulturo, kar pa je zanesljivo naporen in dolgotrajen proces. 

Končni cilj kadrovskega prestrukturiranja vodi k povečanju produktivnosti. Glavni ukrepi so 

sprememba stila vodenja, sprememba organizacijske strukture, stimulativno nagrajevanje po 

rezultatih dela, boljše proizvodne metode in izobraževanje zaposlenih. Organizacijska struktura 

nam pove, kako je podjetje organizirano, kako so posamezne službe povezane v  celoto, kako 

so razdeljene poslovne funkcije na posamezne nosilce in kakšne so njihove naloge (Dubrovski 

2011, 341–344). 

Akti podjetja, ki urejajo ta področja, so organizacijska shema podjetja, sistemizacija delovnih 

mest s pogoji, ki jih morajo posamezni nosilci izpolnjevati (izobrazba, delovne izkušnje, 

posebna znanja). Na osnovi tega je izdelan pravilnik o nagrajevanju zaposlenih. 

Pri organizacijskem prestrukturiranju je potrebno upoštevati, da akti podjetja zagotavljajo 

pravično nagrajevanje zaposlenim. V modernem podjetju se je hierarhična piramida iz 

nekdanje, strme in visoke, spremenila v sploščeno (zmanjševanje hierarhičnih nivojev) in 

stimulira samoiniciativnost in inovativnost zaposlenih. Primernost organizacijske strukture se 

spreminja od primera do primera. Večje kot je podjetje, zahtevnejša je organiziranost. 

Naslednja slika kaže razliko med starim in novim modelom organizacijske strukture: 

 

Slika 3: Primerjalna tabela organizacije pred in po prestrukturiranju. 

Vir: Dubrovski 2011, 351. 



 

15 
 

 

2.7.5 Finančno prestrukturiranje 

V finančno prestrukturiranje uvrščamo strukture, ki omogočajo podjetju obstoj in poslovanje. 

Delimo jih na naslednje strukture: 

 konstitucijska struktura (struktura premoženja) je razvidna iz bilance stanja  sredstev 

podjetja, ki se deli na osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe ter na obratna 

sredstva (zaloge, terjatve, kratkoročne finančne naložbe, vrednostni papirji); 

 likvidnostna struktura podjetju zagotavlja nemoteno poslovanje pri pokrivanju njegovih 

finančnih in plačilnih obveznosti. Uspešna podjetja imajo pozitivni denarni tok (cash flow), 

kar pomeni, da so njegovi denarni prilivi (brez kompenzacij) višji od odlivov; 

 finančna struktura (kapitalska) je razvidna iz pasive bilance stanja in pove, kakšni so viri 

premoženja podjetja. Delijo se na lastna in tuja sredstva (krediti, finančne naložbe) 

(Dubrovski 2011, 352–354). 

Cilj finančnega prestrukturiranja je zagotovitev čim večjega premoženja podjetju, saj mu ta 

zagotavlja finančno stabilnost. Uspešen management mora zagotoviti kapitalsko strukturo s čim 

večjim odstotkom lastniškega kapitala in čim manj dolžniškega kapitala ter pozitiven denarni 

tok (cash flow), kar omogoča pravočasno poravnavo vseh obveznosti. 

Zelo malo je slovenskih podjetij, ki so se uspešno finančno prestrukturirala. Tudi podjetja, ki 

dohodkovno uspešno poslujejo, imajo kontinuirano likvidnostne probleme. Problem je nastal 

pri lastninjenju nekoč družbenih podjetij (zlasti managerski nakupi), kjer je kupec kupil podjetje 

z dolžniškim (kreditom) in ne z lastniškim kapitalom ter pri banki ta kredit zavaroval z vpisom 

hipoteke na premoženje kupljenega podjetja. Pri managerskih nakupih se je ta transakcija odvila 

med podjetjem, ki ga je v ta namen ustanovil management. Novi lastnik mora banki vrniti 

izposojena sredstva, vir teh sredstev pa sta bodoči dobiček in amortizacija osnovnih sredstev 

podjetja. Na takšen način se sredstva za bodoči razvoj podjetja porabijo za poplačilo tekočih 

obveznosti. Podjetje postane prezadolženo in njegovo poslovanje je ogroženo pri nastanku 

najmanjših poslovnih težav (nastanek gospodarske krize). Padec poslovne realizacije povzroči 

nelikvidnost in nezmožnost plačila njegovih obveznosti. Nelikvidnost pa je insolventnost, ki 

vodi v prisilno poravnavo in pogosto v stečaj. Takšni primeri so v Sloveniji posebej odmevni 

takrat, ko gre za tako imenovane »tajkunske« nakupe ali prevzeme podjetij. Z nastopom 

gospodarske krize se s padcem cene nepremičnin zmanjša premoženje podjetja, to pa povzroči 

še dodaten problem – zastavljena vrednost premoženja ne zadošča in banka zahteva dodatna 

zavarovanja ali pa povračilo dela kredita. 

Ukrepi za uspešno finančno prestrukturiranje so: 

 reprogram kreditov in obveznosti do dobaviteljev in na ta način bilancirane obveznosti 

podjetja z možnostmi plačevanja teh obveznosti. Ti postopki so zahtevni in dolgotrajni in 

pogosto ne prinesejo željenega rezultata. Pogojujejo strogo zmanjševanje stroškov podjetja, 

nadzor teh stroškov, kar lahko povzroči zmanjšan obseg poslovanja; 

 ukinitev manj profitabilnih proizvodnih programov; 
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 odprodaja nepotrebnega premoženja; 

 prodaja dela ali celotnega podjetja leasing firmi in kasneje najem odprodanega dela. S to 

transakcijo se pridobijo finančna sredstva; 

 konverzija terjatev v lastniški kapital. Ta možnost je uspešna zlasti, če tako podjetje pridobi 

strateškega partnerja (Dubrovski 2011, 353–357). 

2.7.6 Informacijsko  prestrukturiranje 

Informacijska tehnologija je v modernem podjetju zelo velikega pomena. Vsi procesi, ki se 

dogajajo znotraj podjetja, pa tudi v njegovem okolju, se vedno hitreje odvijajo in pogojujejo, 

da ima podjetje vse potrebne informacije o spremembah pravočasno, da se lahko management 

pravočasno in pravilno odloča. V sodobnem času se pogosteje uporablja izraz informacijsko-

komunikacijska tehnologija (IKT), ki se nanaša tako na strojno opremo (hardware) kot tudi na 

programsko opremo (software) (Dubrovski 2011, 358). 

Informacijska strategija mora biti usklajena s celotno poslovno strategijo podjetja. Prisotna 

mora biti v vseh oddelkih podjetja in na vseh nivojih ter povezana tako, da tvori celoto. IKT je 

danes v določenih branžah ključnega pomena za doseganje konkurenčnosti. Omogoča nam 

nadzor, analizo in obvladovanje stroškov. Na tak način na primer lahko ugotovimo, kateri 

stroški so irelevantni in jih lahko črtamo ali v katerem delu podjetja imamo previsoke stroške. 

Druga prednost kvalitetnega IKT sistema v podjetju je nadziranje proizvodnih procesov vse od 

računalniško vodenih strojev do usklajenega proizvodnega procesa. Vodenje vseh zalog v 

podjetju ter zagotovitev optimalnih zalog, sprotno vodenje minimalnih zalog itd. ni možno brez 

ustreznega IKT sistema. Optimalne zaloge prav tako zmanjšujejo finančne stroške podjetja in 

povečujejo likvidnost podjetja. IKT nam omogoča hitrejši in kvalitetnejši pretok informacij 

med posameznimi oddelki in zaposlenimi v podjetju, kar pa je ključnega pomena tudi za 

management, saj omogoča vodstvu stalen nadzor nad vsemi dejavnostmi v podjetju, možnost 

pravočasnega ukrepanja kot tudi pomoč raznim nadzornim svetom v podjetju (npr. management 

navaja subjektivne ali zavajajoče informacije). Potrebno je omeniti tudi pravočasno in pravilno 

prilagajanje prodajni strategiji (življenjska doba izdelka, primerjava s konkurenco, novi izdelki 

po željah kupcev, večji asortiment izdelkov in podobno) (Dubrovski 2011, 358–363). 

V kolikor obstoječi informacijski sistem ne omogoča pridobivanja kakovostnih informacij na 

vseh organizacijskih nivojih, ali pa daje podatke, ki jih nihče ne uporablja, je potrebno opraviti 

informacijsko prestrukturiranje, da se sprejmejo odločitve in ukrepe, ki so kvalitetnejši in 

pravočasni. 

2.7.7 Lastninsko prestrukturiranje  

Sem spadajo vse finančne transakcije, ki spreminjajo lastninsko strukturo podjetja. Razlogi za  

spremembo lastništva so lahko mnogi: prodaje podjetja zaradi lastnikove starosti, lastnik nima 

naslednika v družini, kapitalski prevzem s ciljem sinergije stroškov ali povečanja moči na 
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nabavnem in prodajnem trgu, prodaja državnega premoženja in podobno. Pomembnejše oblike 

lastninskega prestrukturiranja so: 

 postopno večanje deleža lastništva v podjetju in s tem postati večinski lastnik podjetja, 

prodaja dela ali celotnih deležev podjetja novim lastnikom; 

 kapitalsko povezovanje, ki pripelje do prevzema podjetja. Pogost primer je izmenjava 

delnic, kjer večje podjetje pridobi kontrolni delež kapitala v manjšem podjetju; 

 konverzija terjatev v lastniški kapital. Upnik, ki ugotovi, da podjetje (dolžnik) ne bo moglo 

poravnati njegovih terjatev, to terjatev spremeni v lastniški delež. S tem prevzame poslovno 

tveganje v podjetju. Običajno sledijo ukrepi prestrukturiranja podjetja in zamenjava 

managementa posebej v primerih, ko novi lastnik pridobi kontrolni delež lastništva; 

 managerski nakup. Največ primerov je bilo v tranzicijskih državah, ko je država prodajala 

podjetja v državni lasti (nekoč družbeno premoženje). Management, ki kupuje podjetje, 

dobro pozna poslovanje in zaupa v prihodnost podjetja, kar je v tem primeru pozitivno. 

Poznamo pa tudi neuspešne managerske nakupe, ki pa so se zgodili zaradi: 

 managerji so s poslovnimi odločitvami oslabili podjetje, da bi ga kupili po nižji ceni. To 

lahko pripelje podjetje do stanja, kjer se na koncu zgodi stečaj; 

 nakup financirajo z dolžniškim kapitalom, ki povzroči prezadolženost podjetja, prisilno 

poravnavo in stečaj, če prisilna poravnava ni uspešna. Posebej odmevni so primeri pri 

odprodaji državnega (družbenega) premoženja, kjer se povežejo politika, finančni kapital 

in kupec – novi lastnik (Dubrovski 2011, 362–369). 

Pomemben element pri lastninskem prestrukturiranju je kdo je kupec – novi lastnik. Izjemno 

pomembno je, da je kupec strateški kupec, ki namerava nadaljevati z dejavnostjo, zadržati 

zaposlene in razvijati dejavnost podjetja. Mora biti kapitalsko dovolj močan, da zagotavlja 

likvidnost podjetja in lahko s svojimi sredstvi investira v posodobitve in/ali povečanje obsega 

poslovanja. Primeri, kjer je kupec finančna družba, ki z raznimi transakcijami zmanjšuje 

vrednost podjetja ali pa ga prekomerno zadolžuje in,  ko doseže svoje cilje, prepusti podjetje 

svoji usodi propada. Cilj kupca je lahko tudi pridobitev nepovratnih finančnih virov države pri 

nakupu (da zadrži obseg zaposlenih), to finančno pomoč porabi in prepusti podjetje usodi. 

V tem poglavju so razčlenjene in opisane vse vrste prestrukturiranja, ki skupaj predstavljajo 

celovito prenovo podjetja. Menimo, da je celovito prestrukturiranje podjetja boljši način za 

bodočo uspešnost poslovanja podjetja, kot le prestrukturiranje posameznih oddelkov podjetja. 

To namreč lahko povzroči neenoten razvoj celovitosti podjetja, kar pa je dober primer tudi 

podjetje X. V času vsega svojega poslovanja izbrano podjetje ni imelo ustanovljenega 

komercialnega oddelka podjetja in je to funkcijo opravljal lastnik podjetja. Posledično je moralo 

podjetje vložiti precej več sredstev in časa v ustanovitev in prestrukturiranje komercialnega 

oddelka podjetja, katerega bomo bolj podrobno opisali v empiričnem delu naloge. Pri 

prestrukturiranju je pomembno, da je večina zaposlenih spoznala potrebo po le-tem in ne 

nasprotuje ukrepom prestrukturiranja. Bistvenega pomena je sprejete ukrepe dosledno izvajati 

v dogovorjenem časovnem okviru. 
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3 TRŽENJE 

Trženje je veliko več kot samo ena od poslovnih funkcij v podjetju – je način razmišljanja. 

Enotne definicije trženja ne poznamo.  

Beseda trženje se pogosto uporablja kot prevod angleške besede »marketing«, ki izvira iz 

besede »market« (trg) in obsega vse dejavnosti, ki so na kakršenkoli način povezane s trgom. 

Zelo posplošena razlaga trženja bi bila: »Vse poslovne dejavnosti podjetja, ki so povezane z 

izdelki in storitvami od proizvajalca do kupca.« (Potočnik 2005, 20). 

Najpogosteje se trženje opredeli kot proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej 

ter določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z namenom, da 

se ustvari takšna izmenjava, da zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja (Potočnik 

2005, 20). 

Po Phillipu Kotlerju razlikujemo med družbeno in managersko opredelitvijo trženja. Po 

njegovih besedah gre pri družbeni opredelitvi za: »Trženje je družbeni proces, s katerim 

posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi 

svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost.« Pri managerski opredelitvi trženja 

pa si lahko trženje razlagamo tako: »Domnevamo lahko, da bo vedno potreba po neki meri 

prodaje. Toda namen trženja je, da naredi prodajo nepotrebno. Namen trženja je poznati in 

razumeti kupca tako dobro, da mu izdelek ali storitev ustreza in se sam prodaja. Vse, kar je 

potrebno, je omogočiti, da je izdelek oz. storitev na voljo.« (Kotler 2004, 8–9). 

Zanimiva in slikovita je primerjava trženja z ledeno goro. Kot navaja Maja Konečnik Ruzzier:  

»Trženje  ni le tisto, kar predstavlja vrh ledene gore nad gladino vode, temveč predstavlja 

celotno ledeno goro. Večina trženja se dogaja pod vodo, kamor se uvršča strateški način 

razmišljanja podkrepljen s ciljnim  trženjem in trženjskim spletom.« (Konečnik Ruzzier 2011, 

3). 

V sodobnem podjetju postaja trženje nepogrešljiva dejavnost. Podjetja poslujejo v 

konkurenčnem in hitro se spreminjajočem okolju. Dejavnost trženja vpliva na vse funkcije v 

podjetju. 

3.1 Razvoj trženjske aktivnosti 

Trženje kot veda se je pričelo razvijati po letu 1950, ko so podjetja začela ugotavljati, kaj si 

uporabniki želijo. Pred tem je trženje predstavljalo iskanje strategije, kako izdelke prodati 

potencialnim kupcem. Razvoj trženja je potekal v treh fazah: 

 proizvodno obdobje: je nastalo v 19. stoletju z industrijsko revolucijo, ki je omogočila 

masovno proizvodnjo. Podjetja so bila proizvodno usmerjena, trženje je bilo sprejemanje 

naročil; 
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 prodajno obdobje: masovna proizvodnja je povzročila konkurenco, na trgu je bilo dovolj 

proizvodov za zadovoljevanje potreb kupcev. V gospodarski krizi 1929–1932 so podjetja 

pričela oglaševati (predvsem preko radia); 

 trženjsko obdobje: to je obdobje petdesetih let 20. stoletja, ko so podjetja spoznala, da se 

morajo usmeriti v proizvodnjo izdelkov po željah kupcev. To obdobje traja še danes. 

Vrhunsko organizirana in uspešno vodena podjetja so šla od proizvodnje izdelkov po željah 

kupcev še dlje. S primerno trženjsko politiko ustvarjajo pri kupcih željo po določenih izdelkih 

in  jim jih nato ponudijo (Potočnik 2005, 23–27). 

Kupna moč kupcev stalno narašča, pojavljajo se novi trgi. Z liberalizacijo  mednarodne trgovine 

se konkurenčnost ponudnikov bliskovito spreminja in povečuje. Posledično narašča vloga 

trženja, ki mora pravočasno zaznati spremembe, ugotavljati trende razvoja obstoječih in novih 

izdelkov, upoštevati razvoj novih tehnologij. Tržniki morajo biti povezani z vsemi dejavnostmi 

v podjetju in prilagajati ponudbo izdelkov novim tržnim pogojem. 

Ko v podjetju načrtujejo prestrukturiranje trženjskega procesa, je potrebno načrtovati vse 

navedene aktivnosti, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi koordinacijo z ostalimi 

funkcijami v podjetju, kar je zahteven proces, saj zahteva uresničitev ciljev posameznih funkcij 

v podjetju in podjetjem kot celoto. Pomembna je koordinacija: 

 med trženjem in raziskovalno aktivnostjo v podjetju: to je dvosmerna cesta, kjer tržniki 

dajejo pobude za nove izdelke, razvijalci pa tržnikom sporočajo možnosti izdelave novih 

izdelkov; 

 med trženjem in nabavo: nabavna služba mora zagotoviti ustrezne materiale po 

konkurenčnih cenah, ki bodo omogočili proizvodnjo izdelkov po konkurenčnih cenah, 

podjetju pa zagotavljali ustrezen dobiček; 

 trženje in proizvodnja morata biti usklajena, kar pomeni, da so proizvodne kapacitete 

zasedene in je proizvedena količina in kvaliteta  izdelkov, ki zadovolji potrebe kupcev. 

Interesi teh dveh dejavnosti v podjetju so si pogosto v nasprotju. Proizvodnja bi izdelovala 

izdelke, ki jih je najlažje izdelati, tržniki pa želijo izdelke po cenah, ki jih je možno prodati; 

 med trženjem in financami: finančna služba se ukvarja z obdelavo stroškov, plačilno  

likvidnostjo, denarnim tokom in finančnimi viri .V procesu proizvodnje, nabave in prodaje 

želijo čim ugodnejše (manjše) angažiranje financ. To pa dosežejo z daljšimi plačilnimi roki 

pri nabavi materiala, kratkim procesom proizvodnje, nizkimi zalogami in kratkimi 

plačilnimi roki kupcev; 

 med trženjem in prodajo, ki sta sestavna dela trženja, saj se trženje prične že mnogo pred 

planiranjem proizvodnje za prodajo.  

Prestrukturiranje trženja je potrebno, ker se danes podjetja srečujejo z novimi velikimi izzivi, 

kot sta globalizacija in  izredno hiter napredek tehnologij. Vse to temelji na digitalni revoluciji 

(neomejene možnosti prenosa podatkov) in obvladovanju informacij (Kovačič in Bosilj Vukšić 

2005, 5).  
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Posledica tega je spreminjanje koncepta in nastajanje novih pravil za uspešno trženje na 

področju ponudbe  in tudi povpraševanja. Še posebej velik vpliv ima internet, ki ponuja 

neskončno mnogo pomembnih informacij za trženje. Dobra spletna stran podjetja je postala 

nepogrešljiv način predstavitve podjetja in njegovih izdelkov.  

V praksi se pogosto dogaja, da organizacija trženja zaostaja za celotnim razvojem podjetja, ker 

vodstvo ne smatra, da je ta dejavnost pomembna za uspešno poslovanje podjetja. To je posebej 

značilno za hitro rastoča podjetja, ki so se hitro razvila iz obrtne dejavnosti v industrijsko 

podjetje. V takšnih podjetjih običajno zaostaja prestrukturiranje celotne dejavnosti, za trženje 

pa velja zmotno prepričanje, da gre samo za nepotreben strošek režijskih delavcev, saj trženjska 

aktivnost ne ustvarja nobene dodatne vrednosti. Takšna podjetja slej kot prej zaidejo v težave, 

saj bi jih lahko opisali kot barka, ki pluje brez kompasa. Ko jih konkurenca prehiti, to zaznajo 

z zamudo in takrat je večinoma prepozno za prestrukturiranje, saj bi praviloma morali začeti z 

procesom prestrukturiranje preden podjetja zaide v težave. (Hartman 2005, 30–33). 

3.2 Analiza tržnega okolja 

Prestrukturiranje trženja v podjetju se prične z ugotavljanjem potreb in željami kupcev. 

Ustvariti je potrebno trženjsko informacijski sistem za pridobivanje teh informacij, ki so nujne 

za uspešen trženjski koncept. Podjetje postopno izdela trženjsko-informacijski sistem, to je 

zbiranje, preučevanje, obdelovanje, shranjevanje in ažuriranje podatkov in informacij o 

nabavnih in prodajnih trgih. Ti podatki se posredujejo vodstvu podjetja za sprejemanje 

odločitev. Sem spadajo tudi podatki o predpisih in spremembah predpisov in zakonodaje, 

podatki o proizvodnih tehnologijah, stroških in podobno (Kotler 1996, 20–22). 

Večja  podjetja opravljajo ta raziskovanja, majhne in srednje velike organizacije pa se lahko 

poslužujejo specializiranih organizacij in institutov za raziskovanje. Področja raziskovanja so: 

 raziskava potreb in povpraševanj, 

 raziskava ponudb in konkurence, 

 raziskava tržnih poti, 

 raziskava ustreznosti proizvodov (Kotler 1996, 23). 

Raziskave trga so potrebne za pravočasno zaznavo premikov in tržnega nihanja.  

3.3 Razvoj in uvajanje novih izdelkov 

Izdelki, ki so po inovativnosti korak pred konkurenco, so izrednega pomena za uspešno 

poslovanje podjetja in so kontinuiran proces v podjetju. Podjetje lahko na dva načina pridobi 

nove izdelke. Prvi način je s pomočjo razvojnega oddelka v podjetju, kjer pripravijo predloge 

novih potencialno inovativnih izdelkov. To je eden izmed glavnih razlogov, kako zelo 

pomembno je vlagati v razvojni oddelek podjetja, saj z uspešnim razvojem podjetje pridobi na 

novih izdelkih, ki lahko še dodatno krepijo blagovno znamko podjetja. Drugi način 
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pridobivanja inovativnih izdelkov je z analizo tržnega okolja, kjer ugotovimo potrebe kupcev 

po izdelku (ali pa mu vzbudimo željo po novem izdelku). 

Razvoj novega izdelka se prične z zbiranjem, ocenjevanjem in selekcijo idej, proučevanjem 

tržnih možnosti, tehnološkim razvojem, tržnim testiranjem in proizvodnjo novega izdelka ter 

uvajanjem le-tega na trge. 

Vsak izdelek ima svojo življenjsko dobo, ki se prične z uvajanjem na trg in  se nadaljuje s 

stopnjo rasti prodaje. Postopoma prodaja doseže vrh. Kupci se naveličajo izdelka, pričela ga je 

proizvajati tudi konkurenca in prodaja prične upadati. V tem trenutku mora podjetje pričeti 

uvajati nov izdelek, ki bo nadomestil obstoječega, bo lepši, kvalitetnejši ali tehnično bolj 

dovršen. Ti cikli si nenehno sledijo. Pomembno je, da podjetje prihaja na trg z novimi izdelki 

pred konkurenco, saj le tako ostaja korak pred konkurenco.(Gabrija in Snoj 1990, 52). 

3.4 Blagovna znamka 

Blagovna znamka predstavlja osrednjo entiteto v trženju današnjega časa. Danes ni dovolj, da 

se izdelek samo proda – vsak tržnik strmi k temu, da uspešno prodajan izdelek (ali storitev) kaj 

kmalu postane blagovna znamka, katera predstavlja pomembno premoženje v očeh porabnika 

(Konečnik Ruzzier 2011, 154). 

Uvajanje blagovne znamke pri prestrukturiranju trženja predstavlja dolgoročno načrtovan 

proces. Blagovna znamka je  ime, oznaka, oblika, simbol ali druga značilnost izdelka, po kateri 

je izdelek prepoznaven na trgu in pove kupcu kakovost (izhaja iz angleške besede »image« – 

slika)  in primerjavo s konkurenčnimi proizvodi. 

Blagovna znamka lahko pomeni ime podjetja (Mercedes, Jeep, Ratrac – teptalni stroj za 

smučišča od proizvajalca Radrac, ki ne obstoja več kot 30 let in ga izdelujejo drugi proizvajalci) 

ali izdelka. 

Pri oblikovanju blagovne znamke je potrebno upoštevati veliko detajlov: enostavno 

izgovorljivo ime, ki se lahko zapomni in je uporabno na vseh trgih, nakazuje značilnosti izdelka. 

Ime se mora razlikovati od podobnih blagovnih znamk. Močne in uspešno blagovne znamke pa 

niso danes to kar so zaradi naključij in sreče, temveč so plod dobrega in sistematičnega dela 

skozi daljše časovno obdobje. 

3.5 Strategija cen 

Pomemben element prestrukturiranja trženja je oblikovanje strategije ali politike cen. Z različno 

postavljenimi cenami lahko podjetje doseže več stvari. Strategija postavljanja cen se deli na tri 

glavne cenovne cilje: 

 ohranitev sedanjega stanja. Podjetje je zadovoljno s svojim tržnim deležem in poskuša 

dolgoročno stabilizirati prodajo svojih izdelkov. Cene prilagaja s cenami konkurentov, 

zagotavlja stabilnost cen in ustvarja pozitivno cenovno podobo pri kupcih; 
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 povečanje prodaje in tržnega deleža, kar pomeni prevzem kupcev konkurentom. To doseže 

s številnimi in izvirnimi prodajnimi akcijami, znižanjem cen in podobnimi akcijami. 

Povečanje tržnega deleža poveča s svojimi trženjskimi aktivnostmi pri nespremenjenem 

trgu ali pa s povečanjem prodaje napram konkurentom kadar trg narašča in obratno; 

 povečanje dobička, kar je osnovni cilj podjetja. Doseganje tega cilja samo z zviševanjem 

cen ima zgornjo mejo, ki jo določa konkurenčna ponudba na trgu. Možnost povečanja 

dobička je tako imenovano »posnemanje smetane«, to so novi in inovativni izdelki ter 

modne novosti, za katere so kupci pripravljeni plačati višjo vrednost (Potočnik 2005, 224–

226). 

3.6 Tržne poti 

V tržnem spletu mora podjetje izbrati ustrezne tržne poti, po katerih pridejo njihovi izdelki do 

končnega kupca. Pravilna izbira tržnih poti je pri prestrukturiranju trženja pomemben element. 

Upoštevati je potrebno, da imajo različni izdelki različne tržne poti. Določeni izdelki se 

prodajajo direktno kupcu, drugi preko tržnih posrednikov ali zastopnikov. Pravilno izbrana pot 

lahko bistveno vpliva na obseg prodaje. 

Naslednja razpredelnica prikazuje tržne poti za potrošne izdelke: 

 

Slika 4: Prikaz tržnih poti potrošnega izdelka. 

Vir: Potočnik 2005, 256. 

 

Kot navaja Potočnik v svojem delu, so glavni dejavniki oblikovanja tržne poti naslednji: 

 cenovna politika, ki jo oblikujejo udeleženci na tržni poti, 

 prodajni pogoji udeležencev, 

 teritorialne pravice udeležencev, 

 posebne storitve, ki jih zahtevajo udeleženci (Potočnik 2005, 255). 
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Podjetje mora vedno izbrati tisto tržno pot, z določenim številom posrednikov (če sploh so), ki 

je najbolj ugodna zanj. V primeru prodaje  osnovnih (reprodukcijskih) materialov je izbor tržne 

poti malenkost drugačen. Na primer železarne prodajajo svoje izdelke večjim kupcem 

neposredno, manjšim pa preko trgovcev na debelo in drobno, imajo tudi zaloge za hitre dobave 

končnemu kupcu. 

Posebej zahteven je proces prestrukturiranja tržnih poti na tujih trgih, ki jih podjetje praviloma 

slabše pozna. Poleg osnovnih podatkov je potrebno upoštevati še specifičnosti posamezne 

države, politično in zakonsko ureditev, carinske predpise ter etnične posebnosti trga in kupcev. 

Za hitrejši vstop na takšne tuje trge je smiselno izbrati tržno pot preko lokalnega posrednika – 

zastopnika, ki mu je okolje poznano, poznani pa so mu tudi potencialni kupci in njihove želje.  

3.7 Konkurenca 

Znano je dejstvo, da je v posamezni gospodarski panogi proizvajalcem več ali manj vse 

poznano. Moderna informatika omogoča tekoče spremljanje dogajanj, tako so tržna 

presenečenja manj možna. 

Element prestrukturiranja trženja je oblikovanje takšnega informacijskega sistema, ki omogoča 

ažurno spremljanje dogajanja v konkurenčnih podjetjih. Potrebni so podatki o prednostih in 

slabostih konkurence. Zbrane podatke je potrebno urediti, preveriti, analizirati in posredovati 

vodstvu podjetja, da lahko pripravi strategijo tekmovanja s konkurenco. Strategija je lahko 

različna glede na cilje – ali hoče zadržati sedanji obseg tržnega deleža ali želi širiti prodajni 

delež. 

Načini zbiranja podatkov so različni: 

 spremljava strokovne literature in časopisja ter drugih medijev obveščanja, 

 obiski specializiranih trgov, 

 poslovni kontakti in razgovori, 

 poslovne informacije, ki jih posredujejo lokalni zastopniki, trgovci na debelo in drobno, 

prevozniki, 

 statistični podatki državnih organov in zbornic, 

 industrijska špijonaža (v okviru zakonskih določil), 

 spremljava tehnološkega razvoja, patentov, inovacij, trendov razvoja. 

Pretiravanje v bitki s konkurenco ni dobro in mora biti uravnoteženo. Zdrava konkurenca je 

eden od motorjev razvoja. Brez konkurence bi se podjetje v svoji dejavnosti polenilo, monopoli 

bi upočasnili razvoj. Kupec je prisiljen kupovati razpoložljive izdelke, če ni konkurenčne 

ponudbe. 
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3.8 Tržno komuniciranje 

Uspešno tržno komuniciranje je dejavnik, ki v procesu tržnega prestrukturiranja omogoča 

uspešno trženjsko strategijo. To je proces informiranja potencialnih kupcev o karakteristikah 

proizvoda, na osnovi katerega se bo kupec odločil za nakup. Za uspešno tržno komuniciranje 

je potrebno dobro načrtovati, usklajevati in izvajati vse komunikacijske aktivnosti podjetja. 

Komuniciranje lahko začne posameznik ali podjetje, pri katerem lahko ločimo osebno in 

neosebno komuniciranje. Dober primer neosebnega tržnega komuniciranja je oglaševanje, 

katerega srečujemo na vsakem koraku našega življenja. 

V naslednji tabeli so prikazane sestavine tržno-komunikacijskega spleta: 

 

 

 

Slika 5: Sestavine tržno-komunikacijskega spleta. 

Vir: Potočnik 2005, 304. 

 

Ta dejavnost je posebno pomembna v obdobju gospodarske recesije, ki povzroči povečanje 

nezaposlenosti, zmanjšanje kupne moči, strah pred negotovo prihodnostjo in odlaganje 

investicijskih nakupov (pohištvo, nov avto). Istočasno se s padcem prodaje poveča konkurenca 

in bitka za tržni delež. Trg deluje kot džungla, močni in zdravi preživijo in se ojačajo, šibki 

podležejo. 



 

25 
 

 

Pri tržnem komuniciranju je pomembno na primeren način obveščati potencialne kupce o 

proizvodih, ki jim jih želi podjetje prodati. Način mora biti všečen kupcem in ne preveč 

agresiven. Pomembno je, da informacije niso zavajajoče, ker povzročijo negativen učinek. 

3.9 Organizacija, izvedba in kontrola trženja 

V postopku prestrukturiranja trženja je za doseganje zastavljenih nalog potrebno organizirati 

oddelek za trženje. Znotraj oddelka za trženje je potrebno sistemizirati delovna mesta in oddelke 

ter jim določiti pooblastila in odgovornosti. Organizacija oddelka za trženje mora biti usklajena 

s celotno tržno strategijo. 

Današnji oddelek za trženje se je razvil iz prodajne funkcije. Proizvodno podjetje ima pet 

osnovnih poslovnih funkcij, to so nabava, proizvodnja, prodaja, financiranje in kadrovanje. Z 

rastjo podjetja oddelek prodaje počasi prevzema trženjske funkcije, kot so akcije pospeševanja 

prodaje, oglaševanje, ugotavljanje stanja na trgu in podobno. Podjetja postopno širijo aktivnosti 

prodajnega oddelka, ki postane oddelek za trženje s končnim ciljem večati prodajni delež na 

trgu in doseči zadovoljstvo kupcev. Podjetje organizira samostojni oddelek za trženje, ko 

spozna pomembnost trženjske dejavnosti, ki jo je potrebno izvajati za uspešen razvoj in 

poslovanje podjetja. 

Trženjski koncept oddelka za trženje mora biti skladen z dejavnostmi ostalih oddelkov v 

podjetju (notranje trženje). Ostali oddelki v podjetju ga morajo sprejeti kot sestavni in 

nepogrešljivi del modernega podjetja. Pri usklajevanju z drugimi oddelki pogosto prihaja do 

nasprotij, ki so posledica različnih interesov posameznih oddelkov, ki pa niso tudi interes 

podjetja kot celote. 

Velikost oddelka za trženje se prilagaja velikosti podjetja. Organizacija se lahko fokusira na 

trženje posameznega izdelka ali skupine izdelkov. Vodja trženja za posamezen izdelek  postane 

dober strokovnjak, istočasno pa slabo pozna druge trženjske funkcije. Takšna oblika je običajno 

stroškovno neugodna. Druga možnost je organizacija na osnovi ciljnih trgov, kjer podjetje 

razdeli celoten trg na posamične trge (države ali tržne segmente). Ta oblika je uspešna zlasti 

takrat, ko ima podjetje trge, ki se med seboj razlikujejo in je za vsakega potrebno pripraviti 

specifično tržno strategijo. Dejavnosti znotraj oddelka za trženje morajo biti koordinirane. 

Tretja oblika je matična organizacija, ki je sestavljena iz vodij trženja posameznih izdelkov in 

vodij trgov. 

V velikih podjetjih so tržne aktivnosti decentralizirane, v srednjih in manjših vodijo posamezne 

tržne aktivnosti strokovnjaki, ki so odgovorni vodje oddelka za trženje, ki koordinira njihovo 

delo. 

Primer funkcijske organizacije oddelka za trženje: 
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Slika 6: Primer funkcijske organizacije oddelka za trženje. 

Vir: Potočnik 2005, 401. 

 

Dober trženjski načrt bo neuspešen, če v praksi ne bo ustrezno izveden. To zahteva veščine in 

znanje tržnih aktivnosti, prepoznavanje in uspešno reševanje problemov ter analiziranje in 

ocenjevanje doseženih rezultatov. 

Oddelek za trženje mora nenehno spremljati in nadzirati trženjske dejavnosti. V ta namen je 

potrebno določiti standarde uspešnosti, da ima osnovo za primerjanje doseženih rezultatov. 

Eden od standardov uspešnosti podjetja je letni načrt, v katerem podjetje načrtuje vse elemente 

poslovanja, kot so obseg letnega poslovanja, materialni stroški, stroški dela, predvidene 

investicijske naložbe in dobičkonosnost. 

Kontrola trženja zajema v prvi vrsti kontrolo doseganja letnega načrta trženja, ki zajema analizo 

prodaje in obseg tržnega deleža, analizo stroškov trženja in analizo zadovoljstva kupcev. 

Kontrola dobičkonosnosti se izdela za vsak posamezni izdelek ali posamezne tržne segmente 

in je pomemben podatek za načrtovanje novih izdelkov, opuščanje obstoječih izdelkov ali 

širitev, oziroma krčenje števila izdelkov. Kontrola  učinkovitosti celotne tržne uspešnosti je 

osnova, da se podjetje odloči za boljše trženjske aktivnosti. V primeru, da podjetje pri analizah 

ugotovi pomanjkljivosti je potrebno sprejeti ukrepe za odpravo. Pomembno je, da se 

pomanjkljivosti ugotovijo v čim krajšem času in prav tako sprejmejo tudi ukrepe za odpravo. 
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3.10 Trženje storitev  

V praktičnem delu naloge bomo opisali prestrukturiranje podjetja, ki nima svojega programa 

izdelave izdelkov, ki bi jih prodajal svojim kupcem, ampak nudi svojim kupcem storitve 

mehanične in toplotne obdelave strojnih delov, ulitkov, odkovkov, zvarjencev in drugih 

kovinskih polproizvodov. 

Dejavnost trženja storitev ima nekaj posebnosti, saj so storitve neopredmetene in jih ni možno 

imeti na zalogi. Storitev je lahko samostojna, pogosto pa jo spremlja izdelek, ki bi naj bil na ta 

način bolj privlačen za kupca ali pa je izdelek takšne narave, da prodaja pogojuje tudi 

spremljajočo storitev. 

Razlika  med izdelkom in storitvijo ima nekaj značilnosti: 

 neopredmetenost: storitve so neotipljive in jih ne moremo videti, občutiti, ali otipati; 

 izdelki se skladiščijo, embalirajo in dostavijo kupcem, storitev pa ustvarimo in porabimo 

istočasno. Pri izvajanju storitve sta pogosto izvajalec in kupec združena v izvedbo storitve; 

 storitev izvaja osebje prodajalca. Podjetje mora zato imeti strokovne in usposobljene 

delavce, ki imajo posebna znanja pri trženju, prav tako pa tudi pri izvajanju storitev 

(Potočnik 2005, 422–426). 

Storitve je potrebno standardizirati, sicer jih ni mogoče spremljati in nadzirati. Izvajanje storitev 

je proces, kjer kupec ne more ugotavljati kakovosti storitve, pogosto pa je njegova ocena 

relativna glede na njegova pričakovanja o kvaliteti storitve. Zaradi navedenih specifičnosti 

storitev moramo pri prestrukturiranju tržnega spleta upoštevati te specifičnosti in jih vključiti v 

tržni splet. Obseg različnih tipov storitev je zelo širok in ga lahko razdelimo na več skupin. 

Poznamo storitve, ki se izvajajo na opremi (dober primer je avtopralnica). Sledijo storitve ki jih 

izvajamo na ljudeh in so namenjene osebnim potrebam ali potrebam organizacij 

(zavarovalništvo, bančništvo, gostinske storitve, itd.). Storitve lahko delimo tudi glede na 

uporabnika, tj. porabniška ali proizvodna storitev. Imamo še delitev na zasebne in javne storitve 

ter storitve v proizvodnem procesu (pred proizvodnjo, v fazi proizvodnega procesa in povezave 

s proizvodnim procesom) (Potočnik 2005, 426–431). 

Sestavni del trženjskega spleta storitev je storitveni proces, ko podjetje istočasno izvede in 

proda storitev. Potrebna je stalna povezava med trženjem in izvajanjem storitve, da je tako 

zagotovljena uspešnost storitve. Konkurenčna podjetja lažje kot pri izdelkih posnemajo 

izvajanje storitev in tudi hitreje posnemajo novosti na področju storitev. Zato pogosto postane 

cena storitve pomembnejša od izbora izvajalca storitve. Podjetje ravna napačno, če poveča 

produktivnost pri izvajanju storitev na račun zmanjšanja kakovosti storitev. Zadovoljstvo 

uporabnika storitve je neločljivo povezano s kvaliteto storitve. 

Težko je ocenjevati kakovost storitev. Razlika med pričakovano in dejansko storitvijo kaže 

kakšna je bila kakovost. Porabnik storitve je pri ocenjevanju kakovosti pomemben element, ker 



 

28 
 

 

ocenjuje ali je bil s storitvijo zadovoljen ali razočaran. Vsak posamezen porabnik ima 

individualne kriterije, zato je pojem kakovosti storitve težko opredeliti. 

Reševanje pritožb (reklamacij) uporabnikov ali kupcev storitev 

Pri prestrukturiranju tržnega spleta je potrebno natančno načrtovati reševanje pritožb kupcev 

izdelkov ali porabnikov storitev. Uspešno reševanje pritožb ima cilj zadovoljiti kupca izdelka 

ali uporabnika storitve. Podjetja, ki temu ne posvečajo dovolj pozornosti, tvegajo izgubo kupca 

in s tem tudi možnost očrnitve lastne blagovne znamke. Zaradi tega se ne morejo uvrščati med 

uspešna podjetja.  

Podjetje mora proučevati podatke o pritožbah in podatke o reševanju pritožb. Na osnovi teh 

analiz sprejema odločitve, kako se v bodoče izogniti pritožbam. Ko podjetje prejme pritožbo je 

potrebno, da takoj reagira, analizira prejeto pritožbo in nemudoma reši pritožbo, oziroma  

obvesti stranko o načinu rešitve pritožbe. Možnosti rešitev so različne: 

 pri izdelkih: popravilo, zamenjava ali vračilo plačila; 

 pri storitvah glede na vrsto storitve: popravilo – pravilna izvedba (primer: montaža stroja), 

nova storitev, opravičilo, vračilo plačila. 

Zelo velika verjetnost je, da bo večina kupcev, ki z rešitvijo pritožbe ni bila zadovoljna, pri 

naslednjem naročilu zamenjala prodajalca ali izvajalca. V primeru, da je bila pa pritožba hitro 

in profesionalno rešena ter se ne ponavlja, je velika verjetnost, da kupci ostanejo zvesti 

prodajalcu ali izvajalcu. Podjetje mora poleg tega, da hitro in učinkovito reši pritožbo, sprejeti 

tudi potrebne ukrepe, da se v bodoče takšne pritožbe ne bodo dogajale. Razlog za pritožbe je 

lahko človeški faktor ali pa slab izdelek oziroma storitev. 

3.11 Mednarodno trženje 

Mednarodno trženje je izvajanje trženjskih aktivnosti prek državnih meja. V večini primerov 

se trženje na domačem in tujih trgih zelo razlikuje zaradi nešteto razlogov (zakonodaja, različni 

trgi, različne kupne navade, kupna moč). Slovenski trg je majhen in nezanesljiv, zato morajo 

podjetja načrtovati in izvajati širjenje svoje dejavnosti na druge (tuje) trge, da dosežejo 

načrtovan obseg poslovanja, ki je optimalen za njihove proizvodne kapacitete. Podjetje mora 

natančno proučiti, na katere trge se bo usmerilo in kje ima največje možnosti za uspešno 

prodajo. Elementi analize morajo zajemati: 

 ali ima podjetje izdelek ali storitev, ki jo določen trg sprejme (kvaliteta, oblika, uporabnost 

glede na specifične zahteve trga); 

 ali so cene primerljive in konkurenčne na posameznem trgu; 

 ali ima podjetje ustrezno usposobljene delavce za to delo (Potočnik 2005, 462). 

Ugotovitve analize so podlaga za izbor trgov, kamor bo podjetje usmerilo svoje tržne aktivnosti. 

Trgu primerno mora prilagoditi izdelke ali storitve, da ustrezajo željam kupcev. Prav tako mora 
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prilagoditi cene, ki morajo biti konkurenčne lojalnim konkurentom. Ena izmed možnosti je, da 

na trg vstopi z nižjo ceno od konkurence in s tem privabi kupce. Ko podjetje doseže ustrezen 

tržni delež, lahko postopoma dviguje cene na ustrezen nivo. Druga možnost, ki je bolj 

dolgoročne narave je, da z uspešnim tržnim komuniciranjem predhodno prepriča kupce v 

kvaliteto svojih izdelkov in ni potrebno nižati vstopne cene. Tukaj bi omenili podjetje Apple, 

ki s svojim zelo uspešnim tržnim komuniciranjem prepriča nešteto uporabnikov. Podjetje mora 

pri vstopu na tuj trg izdelati nove izdelke, ki so primerni za posamezni trg. Ugotoviti mora ali 

ima ustrezno usposobljen kader za opravljanja svojega dela. Potrebna so različna specifična 

znanja za različne trg (znanje jezikov, poznavanje kulture in mentalitete kupcev in specifičnosti 

posameznih trgov). 

Podjetja, ki so se odločila vstopiti na zahtevnejše, razvitejše trge (kot so Evropa in Severna 

Amerika), morajo oceniti, ali so sposobna uspešno poslovati s temi trgi in kaj morajo pri 

prestrukturiranju trženja storiti, da bodo uspešna. Vodstvo podjetja mora oceniti ali ima prave 

izdelke, pravilen proizvodni proces, zadostne kapacitete, pravilen tržni splet in ustrezno 

organizacijo v podjetju. Uspešno poslovanje na teh trgih imajo podjetja, ki so v svoji branži 

visoko uvrščena ali vodilna. Vodstva podjetij, ki uspešno tržijo svoje izdelke ali storitev na teh 

trgih, zagotavljajo svojemu podjetju dolgoročno uspešnost, konstantno rast in širitev in 

nenazadnje dobičkonosnost. 

 

V sedanjem času hiper ponudbe proizvodov in storitev postaja trženje izjemno pomembna 

dejavnost podjetja, ki zajema celoten sklop aktivnosti: analize prodajnega trga, sodelovanje z 

vsemi oddelki podjetja (zlasti z razvojem podjetja), priprave ukrepov prodajnih aktivnosti. V 

sedanjem času hiper ponudbe proizvodov in storitev postaja trženje izjemno pomembna 

dejavnost podjetja, ki zajema celoten sklop aktivnosti: analiza prodajnega trga, sodelovanje z 

vsemi oddelki podjetja (zlasti z razvojem podjetja), priprave ukrepov prodajnih aktivnosti in 

analize zadovoljstva kupcev. V konkretnem primeru podjetja X smo mnenja, da podjetje zna 

Slika 7: Struktura slovenskega prebivalstva za leto 2014 in 2015.  

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 26. 4. 2016. 

 



 

30 
 

 

kvalitetno in uspešno izdelati lastne proizvode, ki pa jih ne zna sistematično ponuditi in prodati 

na trgu. Posledica tega je slabša zasedenost strojev, dnevno samo ena osem urna delovna 

izmena, kar pa vodi v slabši poslovni rezultat in likvidnostne težave.   
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4 PRIMER USPEŠNEGA PRESTRUKTURIRANJA PODJETJA NA     

   MARKETINŠKEM IN KOMERCIALNEM PODROČJU 

Podjetje X je družinsko podjetje s 60-letno tradicijo, ki se je razvilo iz kovaške obrti v srednje 

veliko proizvodno podjetje. V času razvoja je spreminjalo svoj predmet poslovanja, od kovaštva 

do umetnega kovaštva, storitve vzdrževanja pri remontih večjih podjetij, izdelave rezervnih 

strojnih delov in podobno.  

Podjetje je v 100-% družinski lasti in je po obliki družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje 

zaposluje 28 delavcev, od katerih jih je 21 v neposredni proizvodnji. Podjetje vodi direktorica, 

ki je tudi solastnik podjetja in je že tretja generacija v družini. Prokurist in ustanovitelj podjetja 

je razdelil lastništvo podjetja med svoji dve hčeri; 

 oče: 30-% lastništvo, 

 hči, ki je direktorica podjetja: 40-% lastništvo, 

 hči, ki je zaposlena v podjetju: 30-% lastništvo. 

Sedanji predmet poslovanja je mehanska in toplotna obdelava strojnih in kovinskih delov iz 

zvarjencev. Leta 2008 je podjetje imelo investicijski ciklus, v katerem je bila zamenjana večina 

zastarele strojne opreme z novimi računalniško vodenimi obdelovalnimi centri in vakuumsko 

pečjo za toplotno obdelavo. Kupili so tudi podjetje s poslovnim prostorom v neposredni bližini, 

kar jim je omogočilo boljšo razporeditev strojev in ločitev strojne od toplotne obdelave. 

Povečala se je varnost pri delu. Pridobljen je bil certifikat ISO 9001. ISO standard je povzetek 

dobre poslovne prakse podjetij, kateri je dan danes skoraj nujen pogoj za poslovanje z podjetji 

v tujini (ISO 9000 – Quality management b. l.). 

Podjetje prodaja storitve po naročilih kupcev, tako da prejme povpraševanje z načrti in 

tehničnimi podatki. Gre za naročniško proizvodnjo, izdelki so zelo raznoliki. Posledično je 

strojna oprema slabše izkoriščena, vendar jo potrebujejo zaradi raznolikosti obdelav. 

V podjetju nudijo naslednje storitve: 

 toplotna obdelava: kaljenje jekel, cementiranje, nitriranje, karbonitriranje, žarjenje, vakuum 

in induktivno kaljenje; 

 strojna obdelava: CNC rezkanje (beseda CNC izhaja iz angleščine »Computer numerical 

control« kar pomeni računalniško voden stroj), CNC struženje, klasično struženje in 

rezkanje, ploskovno in okroglo brušenje, razrez pločevine, varjenje, peskanje, barvanje in 

izdelava namenskih strojev; 

 opravljanje remontnih del (Beni Tehing 2016). 

Podjetje je v preteklosti prodajalo svoje storitve predvsem na slovenskem trgu. V strukturi 

kupcev je nekaj močnejših kupcev, ki predstavljajo v strukturi prometa več kot 50 %. Skupno 

število kupcev je veliko, zlasti pri toplotni obdelavi. Direktnega izvoza podjetje ni imelo, 

indirektno pa so občasno pridobili kakšen posel, vendar praviloma končni kupec ni bil znan. 
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Letni obseg poslovanja je okoli 1,5 milijonov EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da  60-% 

obsega poslovanja predstavlja toplotna obdelava in v fakturirani realizaciji ni materialnih 

stroškov ampak samo storitev. Pri mehanični obdelavi pa je večinoma vključen tudi material za 

mehanično obdelavo (Beni Tehing 2016). 

Zgoraj navedena procentualna razdelitev lastništva je stara približno dve leti. Pred tem je bil 

100-% lastnik podjetja oče, ki je istočasno opravljal funkcijo direktorja podjetja. Način vodenja 

podjetja je bil iz enega centra, kjer so se sprejemale praktično vse odločitve v podjetju. Ni bilo 

postavljene organizacije podjetja, obstajal je formalni vodja proizvodnje, mimo katerega je 

teklo večino poslovnih komunikacij. Knjigovodstvo je bilo pogodbeno (zunanji izvajalec), 

poslovno dokumentacijo je vodila žena lastnika, ki je istočasno skrbela tudi za likvidnost 

podjetja. Ob vstopu hčerke v podjetje se je v določenem času pojavila potreba po 

organiziranosti vseh služb podjetja. Dodaten razlog je bilo povečanje zaposlenih v podjetju in 

posledično povečanje obsega poslovanja, pri čemer podjetje ni moglo shajati z obstoječim 

vodenjem podjetja. Prestrukturiranje podjetja je v tem primeru pomenilo uvajanje 

organiziranega načina vodenja in koordinacije vseh oddelkov podjetja. 

4.1 Ukrepi prestrukturiranja 

Poslovni predmet podjetja se je v preteklosti spreminjal, poleg tega pa je poslovanje vedno 

temeljilo na naročniški proizvodnji. Serije izdelkov enega naročila so predstavljala eden ali 

nekaj enakih komadov. Običajno se naročila niso ponavljala, ampak je pretežno vsako novo 

naročilo predstavljalo za podjetje, posebej pa za proizvodnjo unikaten projekt. Takšen način 

poslovanja je zelo različen od proizvodnje, ki proizvaja serijo enega ali več enakih proizvodov, 

kar omogoča avtomatizacijo in višjo organizacijo proizvodnega procesa.  

Glede na način proizvodnje posamičnih izdelkov je bilo tudi vodenje podjetja naravnano na 

takšen način proizvodnje. Kot smo že omenili v prejšnji točki, je bilo opravljanje podjetja iz 

enega centra – direktorja podjetja, ki se je dogovarjal za posle komercialne pogoje in tudi vodil, 

oziroma organiziral proizvodnjo. Prodajno-nabavnega oddelka v preteklosti ni  bilo, material 

se je naročal za vsak posel posebej, organizirane prodajne aktivnosti ni bilo. Ta način vodenja 

ustreza v podjetjih z obrtniško dejavnostjo in v manjših podjetjih z nekaj zaposlenimi, ko lahko 

ena oseba nadzira delovanje vseh oddelkov v podjetju. Modernizacija in rast podjetja je 

pomenila tudi povečanje proizvodnih kapacitet, izboljšanje kakovosti storitev in tudi povečanje 

števila zaposlenih. S tem je organizacija pričela zaostajati za rastjo podjetja. Posebej velika 

pomanjkljivost takšnega načina vodenja je nenačrtovanje bodočega poslovanja – ni bilo 

izdelanih letnih planov, niti srednjeročnega plana podjetja. 

Spomladi leta 2014 se je vodstvo podjetja odločilo, da bo prestrukturiranje in organizacijo 

podjetja prilagodilo velikosti podjetja. Sprejet je bil sklop ukrepov, ki je zajemal izdelavo 

organizacijske sheme podjetja, imenovanje vodij posameznih oddelkov, tedensko koordinacijo 

vodstva podjetja, izdelavo letnega gospodarskega načrta, izdelavo 5-letnega razvojnega načrta, 
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izobraževanje zaposlenih, preciziranje proizvodnega programa (opravil se je izračun strojne ure 

za posamezen stroj, kalkulacija varilske ure in za ostale delovne procese) in ustanovitev 

komercialnega oddelka. 

4.1.1 Izdelava organizacijske sheme v podjetju 

Izdelala se je organizacijska shema podjetja X, katera ni strmo vertikalna. Ima 3 hierarhične  

nivoje, ki so najbolj optimalno potrebni za podjetje X. Pomembno je, da sta proizvodni 

dejavnosti mehanične in toplotne dejavnosti ločene. Veliko koristnikov storitev toplotne 

obdelave ne potrebuje storitev mehanične obdelave, pa tudi tehnološko so postopki toplotne 

obdelave popolnoma drugačni od postopkov mehanične obdelave. Kupci izbranega podjetja se 

razlikujejo na področju mehanske in toplotne obdelave. Obe dejavnosti, zlasti pa toplotna 

obdelava, zahtevata visoko tehnološko usposobljene kadre, ki so pogoj za kvalitetne storitve. 

Na drugi strani pa mehanična obdelava zahteva drugačna znanja, širše izkušnje posameznih 

delavcev, proces proizvodnje se prične z izdelavo načrtov, programiranjem obdelave na CNC 

strojih, v primeru storitve varjenja pa kvalificirane varilce z ustreznimi certifikati. 

4.1.2  Imenovanje vodij oddelkov 

To je potrebno predvsem zato, da se komuniciranje znotraj podjetja organizira, tako da poteka 

po hierarhični lestvici. Upoštevanje pravilnih komunikacijskih poti zagotavlja odgovornost 

delavcev na vseh nivojih, poleg tega pa preskakovanje nivojev v komuniciranju pomeni 

zmanjšanje avtoritete preskočenega vodje. Vsak od vodij oddelkov proizvodnje komunicira z 

vodstvom podjetja in drugimi oddelki, ki so medsebojno povezani. Ta proces prestrukturiranja 

teče dokaj počasi, ker v vsakodnevnem delu nehote pozabimo na hierarhijo v podjetju. 

4.1.3 Tedenska koordinacija 

Dogovorjeno je bilo, da direktor skliče enkrat tedensko kolegij, ki se ga udeležijo vsi vodje 

oddelkov. Kolegij naj ne bi trajal več kot eno uro (običajno vedno na isti dan v tednu), na njem 

se obravnavata dva sklopa problematike: 

 kratkoročne (tedenske) odločitve pri reševanju tekočih problemov, seznanjanje s tekočimi 

informacijami o dejavnosti vseh oddelkov podjetja. Posebej pomembno je seznanjanje in 

reševanje problematike posameznih oddelkov in koordinacija proizvodnje, nabave, prodaje, 

financ in likvidnostne situacije. Praviloma se naj obravnavajo teme, ki tangirajo vse 

oddelke. Potrebno je, da, na primer, proizvodni oddelki poznajo finančno situacijo in 

obratno. Nabava in prodaja morata biti seznanjeni z likvidnostno situacijo, da temu 

primerno določata plačilne pogoje pri nabavi in prodaji. Problematiko posameznega 

oddelka se določa bilateralno med oddelkom in vodstvom; 
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 srednjeročno in dolgoročno načrtovanje: priprava in sprejemanje letnih gospodarskih 

načrtov, sprejemanje smernic za srednjeročni 5-letni razvojni načrt in smernice 

dolgoročnega razvoja. Ti ukrepi so elementarne pomembnosti za razvoj podjetja – ni možno 

priti na cilj, če ga podjetje ni določilo. Cilj pa mora biti ambiciozen in optimistično realen. 

Uspešno vodenje kolegija zagotavlja koordinacijo med oddelki in enakomeren razvoj podjetja, 

določanje ciljev (letni plan, 5-letni razvojni načrt) pa omogoča primerjavo planirane rasti z 

dejansko doseženo, srednjeročni razvojni program pa usmerja razvoj v pravo smer.  

Člani kolegija bi se naj dva- do tri-krat letno sestali izven delovnega časa in brez telefonov, da 

bi se posvetili »brainstormingu« (pri brainstormingu ali možganski nevihti gre za »skupinsko 

tehniko za generacijo čim večjega števila novih idej za rešitev določenega problema« 

(Brainstorming 2016). Posamezniki bi naj zagovarjali in argumentirali svoja stališča in 

predloge o bodočem razvoju podjetja in sprejemali usklajene odločitve o smernicah razvoja 

podjetja. 

4.1.4 Izdelava letnega načrta 

Na podlagi analize zadnjih treh let poslovanja in ocene pričakovanj poslovnega rezultata za leto 

2014 je bil izdelan predlog gospodarskega načrta za leto 2014. Priprava predloga in sprejemanje 

gospodarskega načrta se je v podjetju zgodilo prvič v njegovi zgodovini obstoja. Zato je bil 

gospodarski načrt sprejet s pomisleki, predvsem glede načrtovanega obsega poslovanja, vendar 

je bilanca uspeha za leto 2014 pokazala, da je bil pravilen, saj je bil indeks dejanskega doseganja 

105. 

Letni gospodarski načrt je pomemben dokument v podjetju, saj so z njim določeni vsi cilji 

poslovanja od stroškov materiala, osebnih dohodkov, investicijah in letni poslovni rezultat. 

Seveda mora biti optimistično realen, da je možno na osnovi njega ugotavljati uspešnost 

poslovanja v tekočem letu. 

4.1.5 Izdelava  petletnega razvojnega načrta 

Smernice razvoja niso bile sprejete, saj dileme razvojne politike niso bile dovolj analizirane, da 

bi bilo možno sprejeti konkretne smernice. Podjetje razmišlja o možnosti serijskega proizvoda, 

ki predstavlja v podjetju novost v delovanju vseh oddelkov od tehnoloških postopkov serijske 

proizvodnje do dobičkonosnosti serijske proizvodnje, ki je po enoti proizvoda manjša, pri 

čemer pa je zato količina izdelanih proizvodov večja. Predvsem pa je izkoriščenost proizvodne 

opreme bistveno višja, prav tako pa je delovna uspešnost zaposlenih višja, ker ni izgube časa 

pri spreminjanju in pripravi različnih proizvodnih postopkov za posamične naročniške izdelke. 

Druga možnost, o kateri podjetje razmišlja, je naročniška izdelava posameznih strojev, za kar 

pa je potreben razvojni oddelek in usposobljena priprava dela, ki bosta poleg inovativnih rešitev 

tudi izdelala tehnično proizvodno dokumentacijo. Ustanovitev teh oddelkov je investicija, ki se 
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prične vračati v prihodnosti in lahko traja več let. Podjetja še ni izdelalo konkretnega petletnega 

razvojnega načrta. 

Verjetno je bilo v analiziranje navedenih dilem vloženo premalo časa. Zaposleni so zasedeni s 

tekočimi posli in reševanjem tekoče problematike in odločitev o perspektivi razvoja podjetja 

odlagajo, ker v danem trenutku niso pomembna. Prestrukturiranje celotnega trženjskega spleta 

bi v veliki meri pripomoglo k reševanju teh dilem. 

4.1.6 Izobraževanje zaposlenih 

Nesporno so največje bogastvo podjetja prav zaposleni, ki so usposobljeni za svoje delo, so 

samoiniciativni in pripadni podjetju. Še najmodernejši stroj nima uporabne vrednosti, če z njim 

ne upravlja delavec z navedenimi lastnostmi. Sprejeta je bila odločitev, da je potrebno pripraviti 

program izobraževanja, ki bo zagotavljal kontinuirano izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Na osnovi tega je bilo nekaj delavcev na strokovnih izobraževanjih za pridobitev strokovnih 

certifikatov za posamezna dela. Organiziran je bil tečaj nemškega jezika, ki so ga obiskovali 

vsi člani kolegija in je potekal dvakrat tedensko. Podjetje je doseglo velikost, ko mora biti 

prisotno na tujem trgu, pri nabavi, še posebej pa pri prodaji. Opravljati to dejavnost pa pogojuje 

znanje jezikov, posebej tistih, ki se govorijo na trgih, kamor namerava podjetje vstopiti. Mlajši 

sodelavci obvladajo angleški jezik, podjetje pa se usmerja na nemško govoreče trge, zato je 

znanje nemščine pomemben element uspešnosti vstopa. 

4.1.7 Preciziranje proizvodnega programa 

Postopki tehnologije toplotne obdelave so poznani v tehnološkem smislu in tudi cenovni 

kalkulaciji. Ta dejavnost zahteva stalno izpopolnjevanje znanja delavcev v tem oddelku, ker 

samo to zagotavlja kvalitetne storitve. Po vsaki toplotni obdelavi je potrebno ugotoviti, ali so 

doseženi zahtevani parametri, zato je potrebno izdati protokol o meritvah. Protokole o 

ustreznosti izdaja podjetje, kot je določeno po standardu kakovosti ISO:9001. Za to je potrebno 

imeti ustrezno opremo. 

Več vprašanj se nanaša na mehanično obdelavo. Naročila so raznolika in pogosto je potrebno 

menjati proizvodne postopke, zaradi česar je posledično izkoriščenost strojev dokaj nizka. Prav 

tako tudi delavci spreminjajo operativna dela, kar zahteva njihovo široko tehnološko znanje. 

Nedvomno bi uvedba dodatne serijske proizvodnje delno rešila te probleme. V obdobju zadnjih 

dveh let je bilo nekaj poskusov pričeti izdelovati serijske proizvode, vendar po izdelavi prvih 

komadov niso sledila kontinuirana naročila. Razlogov za to je več, eden od njih je najbrž 

nepravilno izbran proizvod, zanesljivo pa je razlog, da ni bilo marketinškega oddelka, v katerem 

bi prodajni oddelek tržil ta izdelek. 

Za potrebe prodajne aktivnosti  so bile izdelane kalkulacije stroškov za posamezne proizvodne 

aktivnosti, ki služijo izdelavi ponudb. Potrebno je poznati lastno proizvodno ceno za vsak 
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izdelek ali storitev, ki jo želimo prodati, sicer ni mogoče napraviti konkurenčne ponudbe in se 

učinkovito pogajati za pridobitev poslov. 

4.1.8 Informatika 

Dogovorjena sta bila dva nivoja notranje informatike v podjetju: 

 tedenski kolegij, na katerem se vodstvo seznanja s tekočim poslovanjem in problematiko, 

ki omogoča koordinirano poslovanje vseh oddelkov podjetja, 

 informiranje delavcev o vsem, kar je potrebno, da poznajo in razumejo, kar jim želi vodstvo 

povedati. 

V ta namen mesečno izhaja interno glasilo, na razpolago pa je tudi nabiralnik, kamor lahko 

delavci dajejo anonimne pripombe in predloge za izboljšanje delovnih procesov. 

4.2 Ustanovitev komercialnega oddelka 

Ne moremo govoriti o prestrukturiranju trženja, saj v podjetju do sedaj še ni bilo oddelka za 

trženje in zaradi tega, ker sta prodajna in nabavna služba sestavni del trženja, ki opravljata 

dejavnost nabave in prodaje. Pri marketingu govorimo o mnogo širši dejavnosti. Spoznanje, da 

je potrebno ustanoviti komercialni oddelek, je bila pomembna odločitev v podjetju. Aktivnosti 

komercialnega oddelka dajejo podjetju informacije o potrebah po izdelkih na prodajnih trgih in 

ponudbi materiala na nabavnem trgu. 

Kvalitetne informacije so pomembne za vodstvo podjetja pri odločitvah v proizvodnem 

programu. Na prodajnih trgih se proučujejo potrebe kupcev po izdelkih, o konkurenci in o 

trendih razvoja novih izdelkov. Informacije z nabavnih trgov pa so pomembne, da podjetje 

nabavi materiale, ki bodo zagotavljali kvaliteto izdelka po konkurenčnih cenah, ki so pogoj za 

izdelovanje konkurenčnih izdelkov. Sprejeta je bila odločitev, da se ena oseba zaposli na 

področju prodaje in ena na področju nabave. Za področje prodaje je podjetje zaposlilo 

štipendista, ki je spomladi 2014 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Maribor ter pričel s 

pripravniškim stažem. Oseba, ki opravlja delo prodajnega referenta, mora  med ostalim 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

 poznavanje proizvodnje, to je vseh tehničnih elementov in možnosti za mehanično in 

toplotno obdelavo izdelkov ter zvarjencev, 

 potrebna je afiniteta do komercialnega dela, 

 potrebno je znanje vsaj dveh tujih jezikov. 

Primeren profil delavca za prodajo je tako imenovani »prodajni inženir«. 

Za področje nabave sem bil zadolžen jaz, takrat sem delal kot študent in sicer z napotnico preko 

študentskega servisa. Pri našem izobraževanju nam je pomagal zunanji svetovalec z večletnimi 

izkušnjami na področju prodaje in nabave. 
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4.3 Prodajna služba podjetja 

Podjetje je poslovalo do točke prestrukturiranja samo na domačem trgu in je bilo dogovorjeno, 

da se komercialne aktivnosti razširijo tudi na tuje trge v obliki neposrednega izvoza kupcem. V 

strukturi domačih kupcev sta bila dva velika kupca, ki sta ustvarjala preko 50 % letnega 

prometa, ostali kupci so bili razdrobljeni. Veliki kupci so vedno potencialna nevarnost za 

podjetje, saj obstaja verjetnost, da pričnejo diktirati kupoprodajne pogoje zaradi svoje pozicije 

ali pa, ko velik kupec zaide v poslovne težave, lahko ogrozi poslovanje podjetja X. 

Izvozna aktivnost pomeni najprej odločitev, na katere tuje trge se bo podjetje usmerilo in kje 

ima največje možnosti. Poslovanje z razvitejšimi stabilnimi trgi pomeni tudi stabilnejše 

poslovanje podjetja, kot so ponavljajoča se naročila, zlasti pa krajši plačilni roki kot pri domačih 

kupcih. To pa je izrednega pomena za podjetja, ki imajo likvidnostne težave in ne morejo 

pravočasno izpolnjevati svojih plačilnih obveznosti do dobaviteljev in bank. To dejstvo pogosto 

pomeni višje nabavne cene materiala, višje stroške kreditov in nezmožnost zadolževanja. 

Posledica tega pa so višje cene izdelkov, ki jih podjetje izdeluje in slabša konkurenčnost. 

SPIRIT Slovenija (Javna agencija republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovacij, 

razvoja, investicij in turizma) je spomladi 2014 objavila razpis za sofinanciranje tržnih raziskav 

na novih trgih. Podjetje se je prijavilo na razpis in dobilo odobrenih 4.500,00 EUR za delno 

kritje stroškov izdelave raziskave, oziroma največ 50 % teh stroškov. Izbran je bil nemški trg, 

kamor do sedaj podjetje ni izvažalo, poleg tega pa je nemški trg velik potencial za dejavnost 

podjetja. Izbrano je bilo nemško podjetje, ki je opravilo to raziskavo in s katerim je bila 

sklenjena pogodba, ki je izpolnjevala razpisne pogoje. Dejavnost nemškega podjetja je izvozna 

dejavnost slovenskih proizvajalcev, zato je bilo predvideno, da to podjetje pozneje postane 

zastopnik na nemškem trgu. 

Za raziskavo je bilo potrebno najprej ugotoviti, katere storitve bo podjetje tržilo. Dosedanja 

dejavnost je bila prodaja storitev z ali brez materiala, posli pa so bili zelo raznoliki. Brez 

opredelitve, katere storitve bo podjetje ponujalo, ni bilo možno ugotoviti, kdo so potencialni 

kupci. 

Na osnovi obstoječe strojne opreme in usposobljenosti zaposlenih je bila izdelana predstavitev 

podjetja, ki je zajemala naslednji obseg ponudbe: 

 storitve mehanske obdelave kovinskih polizdelkov in izdelkov, 

 storitve toplotne obdelave kovinskih izdelkov, 

 varjenje in obdelava zvarjencev. 

Napravljen je bil popis strojne opreme s tehničnimi podatki posameznih strojev. Pomembno je, 

da potencialni kupec ve, katere storitve lahko podjetje izvaja in kako velike izdelke lahko 

obdeluje. 

Nadalje je bil v raziskavi predstavljen nemški trg – makro okolje in vrsta kupcev, ki so lahko 

potencialni partnerji. Predstavljen je bil tudi način, kako reagirajo in poslujejo nemška podjetja. 
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Izbranih je bilo 50 nemški podjetij iz različnih panog in različnih velikosti. Po elektronski pošti 

je njihovim nabavnim oddelkom bila poslana predstavitev podjetja. Ta mora biti dovolj kratka, 

da vzbudi pozornost bralca, vendar pa mora v celoti predstaviti dejavnost podjetja, predvsem 

pa prednosti, ki jih ima v primerjavi s konkurenčnimi podjetji. Zavedati se je potrebno, da je 

konkurenca na nemškem trgu bistveno večja, kot na slovenskem, kjer so močni konkurenti 

nemška podjetja s praviloma novejšo in zmogljivejšo strojno opremo in visoko produktivnostjo. 

Njihova poslovna etika je na višjem nivoju in predstavlja zanesljive in kvalitetne dobavitelje. 

Drugi del konkurence pa so podjetja iz bivšega vzhodnega bloka, ki so v zadnjih 25 letih 

doživela močan tehnološki razvoj, stroški dela pa so pri njih praviloma nižji, kot v Sloveniji. 

Kot pomembna prednost v predstavitvi je bil slogan »vse na enem mestu«. To pomeni, da kupec 

dobi izdelek, ki ga je potrebno zvariti, mehanično in toplotno obdelati od enega dobavitelja. 

Običajno se podjetja specializirajo v ozkem tehničnem področju, redko je mehanična in 

toplotno obdelava združena v enem podjetju. Če mora izdelek potovati do več izdelovalcev, so 

višji transportni stroški, predvsem pa je težko ugotoviti odgovornost v primeru reklamacij. 

Predstavitev, poslana po pošti, brez kasnejše aktivnosti redko vodi v poslovni rezultat, zato so 

bila vsa podjetja nekaj dni po datumu poslanja predstavitve telefonsko poklicana. V razgovoru 

je možno ugotoviti, ali je podjetje zainteresirano za sodelovanje in kdaj, ali pa nima interesa. V 

kolikor se pridobi okoli 10 % kupcev na osnovi takšne predstavitve, lahko smatramo ta odstotek 

kot uspešen. 

Aktivnosti v nadaljevanju (v primeru zainteresiranosti kontaktiranega podjetja) so naslednje: 

 potencialni kupec pošlje povpraševanje z vsemi tehničnimi zahtevami, kar je razvidno iz 

priloženega načrta izdelka (kvaliteta materiala, potrebne obdelave, trdota izdelka, 

površinska obdelava, tolerance, atesti in certifikati); 

 podjetje izdela kalkulacijo (cena potrebnega materiala, količina mehanične in toplotne 

obdelave, površinska zaščita, vrsta embalaže, prevozni strošek do kupca). To je osnova za 

ponudbo, ki se pošlje potencialnemu kupcu. Oblika ponudbe je zelo važna, saj predstavlja 

sliko podjetja, s katero prejemnik oceni ponudnika; 

 sledijo poslovna pogajanja, pri katerih je pogosto potreben osebni kontakt, kjer se morajo 

uskladiti vsa tehnična vprašanja in dogovori o kupoprodajnih pogojih; 

 pred naročilom zelo pogosto kupec obišče ponudnika, ker se želi, v razgovoru in ogledu 

proizvodnje in delavcev, prepričati o sposobnosti podjetja, da postane zaupanja vreden 

dobavitelj. Pogosto potencialni kupec pošlje tudi vprašalnik, kamor je potrebno natančno 

vpisati podatke o lastništvu, vodstvu podjetja, izobrazbi zaposlenih, popisu strojne opreme, 

vhodni in izhodni kontroli in katere ateste in certifikate lahko podjetje izda; 

 če so vse gornje aktivnosti uspešne, kupec pošlje naročilo ali pogodbo. Naročilo je potrebno 

potrditi in to je zadnji dokument sklenjenega posla; 

 pri izvajanju naročila lahko pride tudi do usklajevanja tehničnih podrobnosti, vendar to 

praviloma ne vpliva na določila sklenjenega posla. 
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Poleg nemškega trga je bila predstavitev dejavnosti podjetja poslana tudi preko 150 avstrijskim 

podjetjem, ki so bila izbrana na različne načine, na internetu ali pa preko agencij, ki posredujejo 

takšne podatke. Narava posla, ki ga opravlja podjetje, pogosto zahteva osebne neposredne 

kontakte in je bližina kupcev pomembna zaradi hitrejšega komuniciranja in manjših stroškov. 

Do septembra 2014 je na ta način prispelo v podjetje preko 100 povpraševanj, na katere je bilo 

potrebno pripraviti in poslati ponudbe in se pogajati za pridobitev posla. Seveda ni možno 

pričakovati, da bodo vsi posli pridobljeni, vendar so pričela prihajati naročila. Pri izvajanju 

naročil je bilo pričakovati »otroške bolezni«, saj je bilo potrebno celotno podjetje prilagoditi na 

sodelovanje z zahtevnejšimi kupci iz nemškega in avstrijskega trga. To pomeni natančno 

izpolnjevanje pogojev iz prejetih naročil in aktivno in ažurno aktivnost s kupci v času izvajanja 

poslov. 

Končni cilj vstopa na zahtevnejše trge ni samo zadovoljiti zahtevnejše kupce, ampak predvsem 

usposobiti vse oddelke v podjetju za zahtevnejše in kvalitetnejše poslovanje. Podjetje postane 

prepoznavno kot zanesljiv in kvaliteten dobavitelj. Renome podjetja se gradi na referenčnih 

poslih s poznanimi kupci. Na ta način se podjetju odpirajo možnosti za pridobivanje boljših 

poslov, to pa pomeni boljše cene in zanesljiva plačila.  

4.4 Nabavna služba podjetja 

Nabavna dejavnost se morda ne zdi tako pomembna, kot prodajna dejavnost, vendar pa sta med 

seboj neločljivo povezani. Pred prestrukturiranjem podjetja, ko še ni bilo oddelka komerciale, 

so si naročila potrebnih materialov sledila od primera do primera, ko je bilo pridobljeno naročilo 

za izdelavo izdelka. Ker je narava proizvodnje podjetja izdelava raznolikih izdelkov in storitev 

ter ne izdelava serijskih proizvodov, se za vsako naročilo strank podjetja X posebej kupujejo 

zahtevani materiali. Tukaj gre predvsem za metalurške proizvode (jekla različnih oblik), 

medtem ko za t. i. »potrošni material« (rokavice in ostala zaščitna oblačila, vijačni in varilni 

material, brusilne plošče itd.) je porabo lažje načrtovati. 

Z ustanovitvijo nabavne službe pa je bilo potrebno urediti tudi nekaj drugih aktivnosti. Najprej 

se je izvedla celotna inventura zalog materiala – pri tem se je upošteval popis vsega potrošnega 

materiala (material, ki se porablja ob posameznih delovnih postopkih). Popisalo se je skladišče 

vijačnega materiala skupaj s celotno delovno opremo podjetja, skladišče barv in pripomočkov 

za barvanje, skladišče varilnega materiala, skladišče plinov potrebnih pri varjenju ter vsa mesta 

v podjetju, kjer se skladiščijo ostanki in neporabljeni izdelki iz jekla (pločevine, cevi, okrogla 

jekla, polizdelki iz jekla itd.). Inventura se je opravila na začetku koledarskega leta, tako da se 

je lahko tudi uskladila skupaj s podatki v računovodstvu podjetja. Med in po procesu inventure 

so tudi vodilni v podjetju določili ustrezna mesta za skladiščenje posameznih vrst izdelkov po 

principu »enak tip izdelka in enaka kvaliteta materiala« sodijo skupaj. Pri samem procesu 

inventure so se ustvarili tudi seznami izdelkov in njihovih količin, ki so se uporabili za 

preverjanje in odpisovanje količin izdelkov, ki so na zalogi ter za naročilo le-teh. Določen del 
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izdelkov metalurgije, ki ni podjetju predstavljal nobene koristi oz. ni bila kvaliteta materiala 

ustrezno označena, je bilo potrebno odvoziti na odpad. Razlog, da izdelki iz jekla, ki niso bili 

ustrezno označeni in sodijo na odpad je ta, da se lahko pri določenih delovnih postopkih, kot je 

npr. varjenje,  zelo zalomi ali poškoduje končni izdelek ob uporabi nepravilnih materialov. 

Naslednji korak ob ustanovitvi nabavne službe je bil temeljit pregled vseh obstoječih 

dobaviteljev. Interno so v podjetju rangirali dobavitelje z oznakami A, B in C, pri čemer je 

oznaka A predstavljala zaželjenega dobavitelja, oznaka B zadovoljivega dobavitelja in C 

nezadovoljivega dobavitelja. Pri ocenjevanju dobavitelja so se upoštevali kriteriji cene, 

kvalitete, točnosti dobav in dobavnih rokov, fleksibilnost dobavitelja (prilaganje željam kupcev 

in reševanje reklamacij), ustreznost ponudb, pomoč in svetovanje ter plačilni pogoji. Po 

pregledu dobaviteljev se je ugotovilo, da podjetju manjka še kakšen verodostojen dobavitelj 

metalurgije.  

 

V podjetju se je sprejelo tudi pravilo »treh ponudb« – za vsak iskani material se pridobijo vsaj 

tri konkurenčne ponudbe, pri kateri se izbere tista, ki je za podjetje najbolj ustrezna. V tem 

obdobju je podjetje pridobilo še nekaj ustreznih dobaviteljev, s katerimi se je vzpostavilo 

dolgotrajno sodelovanje. Z dobavitelji je bilo potrebno urediti tudi kupoprodajne pogoje. Sem 

štejemo cene materialov, količinske rabate, dobavne in plačilne pogoje, način standardizacije 

kvalitete, zagotovitev ustreznih certifikatov (atestov) ob dobavi materiala, določitev 

transportnih klavzul (Incoterms) itd. Ta del je potekal s kontaktiranjem dobaviteljev – nekaterih 

osebno, večinoma pa preko elektronske pošte ali telefona. 

Nabavni referent je določil količino minimalnih zalog posameznih izdelkov potrošnega 

materiala, vzpostavil sistem knjiženja vseh izdelkov, ki so bili vzeti iz posameznih skladišč in 

odpisavanja le-teh. Pri tem je skrbel za to, da je v podjetju bila vedno zagotovljena minimalna 

količina izdelkov. 

Določilo se je tudi, da nabavni referent postane odgovorna oseba za prevzemanje vsega 

prispelega blaga in za preverjanje dejanske količine z naročeno. Ta oseba skrbi, da viličarist 

razloži blago na ustrezno določenem mestu. Nabavni referent pa vizualno preveri, če je prispela 

ustrezna količina izdelkov, ki so bili naročeni. V primeru, da prihaja do odstopanj, se sproži 

postopek reklamacije dobavitelju, kjer se določi, kje oz. kako je prišlo do napake v dobavi in 

da se le-ta tudi čim hitreje odpravi. Pri tem je potrebno izpolniti tudi reklamacijski zapisnik, ki 

je obvezen člen vsakega podjetja, ki je pridobilo ISO standard 9001:2008. Pri naročanju 

oziroma prevzemanju izdelkov iz metalurgije, pa je poleg dobavnice potreben tudi atest. To je 

certifikat, ki ima unikatno šaržno številko in zagotavlja, da so določene tehnične specifikacije 

materiala točno takšne, kot so navedene na atestu, s šaržno številko pa določa sledljivost in 

verodostojnost, da gre za točno ta izdelek. Vodenje šaržne številke na izdelkih metalurgije je 

postala praksa vseh večjih dobaviteljev metalurgije, predvsem v tujini. 
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Podjetje X je bilo primorano voditi evidence šaržnih številk na materialu in hranjenju atestov, 

saj je poleg zagotavljanja pristnosti kvalitete dobavljenih materialov v postopku pridobivanja 

varilskega standarda EN ISO 3834, ki omogoča podjetju varjenje določenih kompleksnih 

zvarjencev (avtomobilska in plinska industrija). 

Stalno komuniciranje nabavne in prodajne službe je nujno potrebno, saj lahko le tako nemoteno 

deluje, npr. prodajna služba ne more izdelati ustrezne kalkulacije brez informacije nabavne 

službe stroška materiala ter dobavnega roka, potrebnega za izdelavo ponudbe. Potrebno je tudi 

stalno komuniciranje s proizvodnjo, da so usklajene tehnične karakteristike materiala, ki se 

nabavlja. Nabavna dejavnost zahteva tudi stalno komuniciranje s finančno službo zlasti pri 

dogovarjanju plačilnih rokov pri nabavi materiala in kontrole pravočasnega plačevanja 

kupljenega materiala. 

4.5 Ugotovitve raziskovanja o prestrukturiranju v izbranem podjetju  

Proces prestrukturiranja je postopek v podjetju, ki traja dlje časa in se praviloma nikoli ne 

konča. Podjetja se namreč morajo stalno prilagajati spremembam, ki vplivajo na njihovo 

poslovanje. V konkretnem primeru podjetja X, ki je v zadnjih 15 letih povečevalo obseg 

proizvodnje in realizacije, niso sami organizaciji podjetja posvečali veliko pozornosti. Iz tega 

razloga ocenjujemo, da je potrebno v danem podjetju prestrukturirati večino oddelkov, z izjemo 

računovodstva in financ. Nedvomno je bila ustanovitev marketinškega oddelka ena izmed 

ključnih odločitev prestrukturiranja izbranega podjetja, predvsem zato, ker ga do sedaj ni bilo. 

Odločilen pomen prestrukturiranja je, da ga vodi vodstvo podjetja, da motivira vse zaposlene o 

potrebnosti prestrukturiranja in nadzira izvajanje vseh sprejetih odločitev. V praksi se dogaja, 

da vodstvo podjetja zaradi reševanja tekočih poslovnih zadev in problemov ne posveča dovolj 

pozornosti postopkom prestrukturiranja, zato se ti izvajajo počasneje in manj efektivno, kot je 

načrtovano. 

Predpostavko, da bo pridobitev določenih ključnih podatkov o podjetju največja omejitev pri 

pisanju zaključne projektne naloge, moramo negirati. Aktivno smo sodelovali pri 

prestrukturiranju izbranega podjetja kot zaposleni, še posebej na področju marketinških 

dejavnosti. Pri pisanju zaključne projektne naloge nam omejitev virov ni predstavljala večjega 

problema, razen pri finančnih podatkih podjetja zaupne narave. 

Stanje organiziranosti podjetja pred sprejetjem ukrepov prestrukturiranja podjetja je temeljilo 

na obrtniškem načinu vodenja in odločanja, kjer so se sprejemale vse odločitve od najmanjših 

vsakodnevnih do strateških iz enega mesta. Cilj vsakega prestrukturiranja je izboljšanje 

poslovanja vseh oddelkov in uspešna koordinacija med oddelki. To je pogoj za rast podjetja, 

povečanje obsega poslovanja in doseganje boljših poslovnih rezultatov. Menimo, da išče 

vodstvo podjetja X uspešne poti razvoja za dolgoročno poslovno rast. Ocenjujemo tudi, da ima 

vodstvo podjetja večinsko podporo zaposlenih pri postopku prestrukturiranja.  
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Po našem mnenju bo potrebno v okviru prestrukturiranja celotnega podjetja uveljaviti še nekaj 

dodatnih ukrepov: 

 opis delovnih mest (obveznosti, pravice, odgovornosti), 

 pogoji za posamezna delovna mesta (šolska izobrazba, delovne izkušnje, posebne zahteve), 

 ovrednotenje posameznih delovnih mest glede na zahtevnost dela, 

 sistem plač in nagrajevanje po učinku in rezultatih dela, 

 dokončno prestrukturiranje tržnega spleta, 

 oblikovanje oddelka za kontrolo, ki bi vključeval kontrolo nabave materiala, kontrolo 

proizvodnih postopkov in kontrolo gotovih izdelkov, 

 ustanovitev razvojnega oddelka, oziroma sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki se 

ukvarjajo z razvojem, inovacijami, 

 dokončno oblikovanje proizvodnega programa, 

 izdelava dolgoročnega razvojnega programa podjetja. 

Samo kvalitetno organizirano podjetje omogoča vodstvu podjetja nadziranje izvajanja sprejetih 

odločitev in več časa posvečenega strateškim ciljem podjetja.  
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5 SKLEP 

V devetdesetih letih sta dva nova dejavnika vplivala na spremembe gospodarskega okolja. Prvi 

je bil razpad Jugoslavije, kjer je nastalo sedem novih držav – sedem novih trgov. Drug razlog 

pa je bil razpad sistema plansko-socialističnega gospodarstva. Ta prehod se je praktično zgodil 

čez noč in vodstva podjetij so se znašla nepričakovano v novih gospodarskih pogojih, ki jih 

niso poznali in niso imeli potrebnih izkušenj. V  novem gospodarskem okolju, ki je bil bistveno 

liberalnejši, se je pojavila tudi možnost rasti obrtnih podjetij, katerih rast je bila prej omejena s 

predpisi. Ta rast pa je bila večinoma neenakomerna in neplanska in je bila prepuščena 

lastnikom, ki so v večini primerov bili tudi direktorji podjetij. Dodatne težave so podjetjem 

povzročali tudi spreminjajoči se zakoni v tranzicijskih državah, kamor spada tudi Slovenija. 

Tudi na makroekonomskem nivoju je bilo pri uvajanju kapitalističnega gospodarstva veliko 

težav, ki pa so vplivala na možnosti razvoja gospodarskih družb. Managerji podjetij so se 

ukvarjali z dnevno problematiko poslovanja, prestrukturiranje podjetja je bilo sekundarnega 

pomena. 

V teoretičnem delu naloge smo opisali, kaj pomeni prestrukturiranje podjetja in kateri so 

razlogi, da se prične s procesom prestrukturiranja. Pravilno organizirano podjetje omogoča 

managementu sprejemanje pravih kratkoročnih in dolgoročnih odločitev in nadziranje izvajanja 

sprejetih odločitev. Pravilna organiziranost omogoča sprejemanje pravilnih odločitev o 

bodočem poslovanju podjetja, to je kratkoročno (letno) in srednjeročno načrtovanje. Končni 

cilj pravilno izvedenega prestrukturiranja je večja poslovna uspešnost podjetja, ki prinaša boljše 

poslovne rezultate in uspešen razvoj. 

Nadalje smo opisali vrste prestrukturiranja vseh oddelkov v gospodarskih družbah, ki 

omogočajo medsebojno usklajeno in sinhronizirano sodelovanje. Natančneje smo opisali 

prestrukturiranje trženja predvsem iz dveh razlogov. Uspešno trženje v sedanjem gospodarskem 

okolju hiper ponudbe proizvodov je za uspešnost poslovanja gospodarske družbe ključnega 

pomena. Drugi razlog pa je, da so managementi rastočih podjetij posvečali več pozornosti 

nakupu modernejše strojne opreme in zagotavljanju kreditov za plačilo le-te, organizacija 

trženja pa je za njih predstavljala predvsem strošek, ker niso prepoznali pomembnosti 

funkcioniranja oddelka trženja. 

Trženje je proces, ki se prične z ugotavljanjem tržnih potreb po določenih proizvodih ter v 

povezavi z drugimi oddelki podjetja (razvojni oddelek, proizvodnja, finančna služba itd.) 

razvije in ponudi na trg nov inovativen proizvod, ki ga konkurenca še ne ponuja, obstojata pa 

potreba in interes potencialnih kupcev po nakupu izdelka. Uspešno trženje s primerno reklamo 

ustvari željo po nakupu določenega proizvoda, nato pa ga ponudijo potencialnim kupcem. 

V praktičnem delu naloge smo opisali podjetje X, ki se je razvijalo iz obrtne delavnice in so ga 

na tej poti spremljale vse tipične težave razvoja v slovenskem gospodarskem okolju. Proučevali 

smo organiziranost podjetja in način sprejemanja odločitve, kako sodelujejo oddelki v podjetju 

med seboj in kako podjetje načrtuje prihodnost. Ugotovili smo, da se je management ukvarjal 
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s problemi, kako modernizirati obstoječo strojno opremo in kako pridobiti kreditna sredstva za 

plačilo le-te, kako bo prodala povečana strojna kapaciteta in kako se bo izoblikoval proizvodni 

program. Ta problematika je bila pomembnejša za razvoj podjetja, njegovo rast in uspešnost 

poslovanja. Potreba po prestrukturiranju je bila drugorazrednega pomena.  

Rast podjetja je še povečala potrebo po prestrukturiranju. Vodenje iz enega centra in odločanje 

o vseh dnevnih odločitvah, od pomembnih do najmanjših, preprosto ni bilo več možno. Postalo 

je neizbežno, da se organizacija podjetja prilagodi velikosti podjetja in okolju, v katerem 

posluje. V prestrukturiranju je bilo potrebno na osnovi analize obstoječega stanja postaviti novo 

organizacijo celotnega podjetja, imenovati odgovorne osebe za posamezne oddelke in 

zagotoviti koordinacijo med vsemi oddelki v podjetju. Podjetje je v fazi prestrukturiranja prvič 

pripravilo gospodarski načrt poslovanja za prihodnje leto. Na ta način je management 

postopoma pričel razvojno razmišljati. 

Na novo je bilo potrebno ustanoviti oddelek komerciale, ki ga v preteklosti podjetje nikoli ni 

imelo. V komercialnem oddelku sta bili ustanovljeni dve delovni mesti, to sta nabavni in 

prodajni komercialist. 

Odločitve o prestrukturiranju so bile sprejete v prvi polovici leta 2014. Od takrat je preteklo 

dovolj časa, da lahko ocenjujemo uspešnost prestrukturiranja. Splošno prepričanje v podjetju 

je, da so bili sprejeti ukrepi nujni in uspešni. Del ukrepov se v določenem časovnem obdobju 

pozabi, kar je potrebno pripisati nepripravljenosti na sprejemanje novosti in opustitvi vztrajanja 

managementa, kar pa je v obilici vsakodnevnih zadolžitev pričakovano. 

Analiza uspešnosti prestrukturiranja v podjetju kaže tudi na to, da je sklop odločitev o 

prestrukturiranju prvi korak k dokončnemu oblikovanju gospodarske družbe. Sprejeti ukrepi so 

bili novost v organiziranju in vodenju podjetja, zato potrebujejo nekaj časa, da se uveljavijo. 

Potem sledijo novi ukrepi, ki smo jih v praktičnem delu naloge opisali. Na tem mestu je 

potrebno poudariti, da prestrukturiranje trženja zajema ustanovitev oddelka komerciale, ki je v 

sklopu dejavnosti trženja končna funkcija, manjkajo pa še vse ostale dejavnosti trženja, opisane 

v teoretičnem delu naloge, ki bodo zagotavljale, v sodelovanju z drugimi oddelki podjetja, 

uspešen razvoj in poslovanje podjetja. 

Proces prestrukturiranja je v podjetju kontinuiran proces, ki se nikoli ne konča. Podjetje raste 

in se spreminja, zato je potrebno znotraj podjetja stalno težiti k enakomernemu razvoju in 

koordinaciji med oddelki. Zunanji pogoji okolja, v katerem podjetje deluje, se prav tako 

spreminjajo v socialnem smislu, v komercialnih tržnih priložnostih in specifičnostih trgov, na 

katerih podjetje prodaja. To zahteva stalno prilagajanje podjetja tem spremembam, kar pa se 

doseže s prestrukturiranjem.
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