UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Magistrsko delo

STRATEGIJE RASTI IN RAZVOJA NA PRIMERU
IZBRANEGA PODJETJA

Januar 2017

Nastja Stegne

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Magistrsko delo

STRATEGIJE RASTI IN RAZVOJA NA PRIMERU IZBRANEGA
PODJETJA

Development and growth strategy of a company

Kandidatka: Nastja Stegne
Študijski program: bolonjski magistrski
Študijska usmeritev: Strateški in projektni management
Mentorica: red. prof. dr. Mojca Duh
Študijsko leto: 2016/2017

Maribor, januar 2017

Kdor ve, da nič ne ve, je moder.
Kdor ve, česa ne ve, lahko vpraša.
In kdor ve, kje bo dobil odgovor, ga lahko najde.
Albert Einstein

ZAHVALA
Najprej se zahvaljujem svoji družini, ki mi je omogočila študij ter mi ves ta čas stala ob
strani in me spodbujala. Zahvaljujem se tudi svoji mentorici red. prof. dr. Mojci Duh za
strokovno usmerjanje in nasvete pri pisanju magistrskega dela.
Hvala vsem, ki ste mi vsa ta leta stali ob strani.

POVZETEK
Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V prvem delu
smo povzeli teoretična spoznanja različnih avtorjev o življenjskem ciklu, rasti in razvoju
podjetja. Podrobneje smo proučili strateški management, ki je ključni del našega
raziskovanja. Na kratko smo opredelili pojem strateški management ter se nato
osredotočili na strategije in vrste strategij, ki se v okviru modela MER integralnega
managementa delijo na temeljne, poslovne in splošne strategije. Podrobneje smo
predstavili tudi nekatere možne metode proučevanja notranjega in zunanjega okolja
podjetja ter celovite presoje podjetja in okolja. V drugem delu smo predstavili
proučevano podjetje od njegovega nastanka do danes, ključne spremembe v rasti in
razvoju podjetja ter njegovo politiko. Metode, ki smo jih pojasnili v prvem delu
magistrskega dela, smo uporabili za proučevanje okolja proučevanega podjetja. Z
njihovo pomočjo smo opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja,
nakar smo s pridobljenimi ugotovitvami podali predlog strategij in oblikovali celovit
uresničitveni program razvoja podjetja za petletno obdobje. Cilj vsakega podjetja je
razvijati se in rasti, za kar se že vsa leta trudijo tudi v proučevanem podjetju, saj želijo
biti med vodilnimi v svoji panogi. Zaradi trenutne neugodne gospodarske situacije in
velike konkurence morajo biti inovativni in vedno korak pred konkurenco. S
proučevanjem teme in podanimi predlogi smo jim želeli predstaviti ugotovitve, ki jim
bodo v pomoč pri njihovi nadaljnji uspešnosti in dolgotrajnem obstoju.
Ključne besede: življenjski cikel, strategije, splošne strategije, temeljne strategije,
poslovne strategije, rast podjetja, razvoj podjetja, zunanje okolje podjetja, notranje
okolje podjetja.

ABSTRACT
Master's thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. First part
summarizes different authors' theories on the life-cycle, growth and development of
the enterprise. It closely examines strategic management, which is a key part of this
research. It defines the concept of strategic management and types of strategies
within the MER Model, which are divided into fundamental, business and general
strategies. It also presents possible methods of studying internal and external
environment of the enterprise, as well as a comprehensive assessment of the
enterprise and its environment. Second part presents enterprise's history from its
establishment until today, key changes in the growth and development of the
enterprise and its policy. Methods, explained in the first part of this research were
used to study environment of the enterprise. With their help we was able to identify
the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the enterprise. We proposed
strategies and 5 year development program in its full realization. The main aim of
every enterprise, also this one, is to develop and grow, to be among the best in its
field. Given the current unfavorable economic situation and strong competition,
enterprise always has to be one step ahead of its competition. With this research we
wanted to present them the results, which we think can help them in their future
success and long term existence.
Key words: life cycle, strategy, general strategy, fundamental strategy, business
strategy, business growth, development of the enterprise, external environment of the
enterprise, internal environment of the enterprise.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Učinkovita in ustvarjalna podjetja morajo imeti jasno predstavo o tem, kaj želijo
ustvariti, kaj jih vodi in zakaj obstajajo. Takšna podjetja vedo, kdo so in zakaj so, kaj jih
bo na njihovi poti vodilo in usmerjalo, torej imajo vizije (Musek Lešnik, 2008, str. 14).
Danes živimo v zelo dinamičnem in celo turbulentnem okolju, zato upravljanje in
vodenje podjetja ni možno brez zavestnega usmerjanja današnje in prihodnje
dejavnosti podjetja. V podjetju si morajo nenehno zastavljati vprašanja, kje so in kje
bodo, če v svoji dejavnosti ne bodo ničesar spreminjali, čez leto, dve ali več (Pučko,
2003, str. 12).
Izbrano podjetje je imelo prvi dve leti najete prostore pri stečajnem upravitelju po
sorazmerno ugodni ceni, nakar so bili konec lanskega leta odkupljeni stavba, oprema in
zemljišče. Glede na velikost objekta in s tem povezane fiksne stroške bo treba povečati
obseg prodaje. Podjetje želi širiti dejavnost in z razvojem novih izdelkov pridobiti več
naročil. V povezavi s tem pa jim težavo predstavlja tudi kader, saj bodo glede na širitev
morali zaposliti nove delavce v proizvodnji, razvoju in konstrukciji.
Cilji vsakega podjetja je uspešno poslovanje, ki pa ne pride samo od sebe, zato je
pomembno vložiti veliko znanja in časa v razvoj in rast podjetja. Na začetku poslovanja
podjetja je pomembna pravilno oblikovana politika podjetja, kamor spadata pravilna
izbira in pravilno planiranje strategij (Belak, 2010).
V magistrskem delu se bomo posvetili strateškemu managementu, podrobneje
strategijam, metodam za proučevanje okolja podjetja in življenjskemu okolju podjetja.
Proučili bomo teoretična izhodišča strategij, kako jih podjetja planirajo, vrednotijo in
izbirajo. Pridobljena teoretična spoznanja bodo osnova za oblikovanje predloga
strategij za izbrano podjetje.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je proučiti notranje in zunanje okolje izbranega podjetja ter
na takšnih osnovah oblikovati strategije, saj se lahko podjetje le na osnovi tako
oblikovanih usmeritev uspešno razvija in raste, posledično pa pride do hitrejših in
boljših poslovnih odločitev ter s tem do večje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja
podjetja.
Cilji teoretičnega dela magistrskega dela so:
proučiti življenjski cikel podjetja,
proučiti rast in razvoj podjetja,
proučiti vrste strategij podjetja,
proučiti metode planiranja strategij,
1

proučiti metode za proučevanje zunanjega okolja podjetja,
proučiti metode za proučevanje notranjega okolja podjetja,
proučiti metode za celovito presojo podjetja in okolja.
Cilji empiričnega dela magistrskega dela so:
predstaviti podjetje,
proučiti obstoječo politiko podjetja in njegove strategije,
proučiti nastanek podjetja,
proučiti ključne spremembe v rasti in razvoju podjetja,
proučiti podjetje v današnjem času,
proučiti okolje podjetja z metodami za proučevanje okolja,
proučiti priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti izbranega podjetja,
predlagati izboljšave in odpraviti pomanjkljivosti, ki bodo zaznane v podjetju,
izdelati predlog strategij podjetja,
izdelati program planiranega razvoja podjetja za obdobje petih let.
HIPOTEZE
H1: Izbrano podjetje uspešno uresničuje zastavljene strategije.
H2: Izbrano podjetje mora glede na zaznane spremembe v okolju oblikovati nove
strategije.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da bomo lahko ugotovili skladnost med teoretičnimi izhodišči in
dejanskim stanjem v proučevanem podjetju, saj se podjetje nenehno razvija in raste.
Menimo, da ima vsako uspešno podjetje jasno zapisane cilje in jasno oblikovano
strategijo. Predpostavljamo, da proučevano podjetje kljub veliki konkurenci na trgu
uspešno konkurira s kakovostjo svojih izdelkov in z inovativnimi izdelki v svoji panogi.
Predpostavljamo, da podjetje nenehno išče nove izzive na trgu, s katerimi želijo biti
boljši in dosegati rast podjetja.
V teoretičnem delu ne pričakujemo omejitev, saj je naše področje raziskovanja dobro
raziskano. Uporabili bomo domačo in tujo literaturo s področja strateškega
managementa, usmerili pa se bomo predvsem na življenjsko okolje in strategije
podjetja. Nekaj več omejitev pričakujemo v empiričnem delu magistrskega dela, saj se
bomo omejili na konkretno podjetje. Omejitev predstavlja tudi navajanje pravega
imena podjetja, zato v magistrskem delu ne bomo navajali pravih imen podjetij,
temveč izmišljeni: Alu-Slo, d. o. o. in Alu-pvc, d. o. o. Raziskava bo temeljila na
podatkih, pridobljenih od zaposlenih v proučevanem podjetju. Za pridobljene podatke
bo v veliki meri možno trditi, da so objektivni in točni, saj bo šlo za podatke iz internega
gradiva podjetja. Nekatere podatke bomo pridobili še z intervjujem, kjer se lahko
pomanjkljivosti pokažejo v določeni meri subjektivnosti. Omejitve bodo tudi pri
pridobivanju podatkov od podjetja, saj imamo zaradi varovanja poslovnih skrivnosti
omejen dostop do njegovih internih podatkov.
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1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo bo razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem
delu bomo uporabili metodo deskripcije, s pomočjo katere bomo predstavili dejstva,
procese in pojave, ki jih bomo našli v domači in tuji literaturi. Uporabili bomo tudi
metodo kompilacije, s katero bomo povzemali opazovanja, spoznanja stališč, sklepov in
rezultatov drugih avtorjev. Teoretična izhodišča bomo poiskali v knjigah, strokovnih
revijah, člankih, raziskavah in elektronskih bazah. Uporabili pa bomo tudi analitični
pristop – informacije, ki jih bomo potrebovali v aplikativnem delu, bomo pridobili s
spraševanjem zaposlenih v podjetju.
V empiričnem delu bomo na podlagi podatkov, pridobljenih v proučevanem podjetju, s
pomočjo obstoječih strategij analizirali izbiro, planiranje, vlogo in pomen strategij v
podjetju. S pomočjo različnih analiz bomo analizirali zunanje, notranje in celovito
okolje podjetja. Uporabili bomo tudi metodo študije primera, ki nam omogoča pregled
podrobnosti v določenem časovnem obdobju.
Uporabili bomo naslednje raziskovalne metode:
iskanje literature in virov,
pregled in proučevanje zbranega gradiva,
pridobivanje informacij in podatkov v proučevanem podjetju,
študije primera,
obdelava podatkov,
ugotovitve in predlog izboljšav.
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2 ŽIVLJENJSKI CIKEL PODJETJA, NJEGOVA RAST IN RAZVOJ
2.1 Življenjski cikel
Podjetje začne svoje poslovno življenje z ustanovitvijo. Od trenutka, ko se podjetje
vpiše v sodni register, pravno-formalno obstaja, deluje, posluje ter se razvija in raste
vse do svojega prenehanja. Najpogostejša oblika prenehanja podjetja sta stečaj in
likvidacija (Belak, 2002, str. 33–34).
Slika 1: Ponazoritev življenjskega cikla podjetja

Vir: Belak, 2002, str. 33.

Pümpin in Prange (1995, str. 23) pojasnjujeta, da koncept življenjskega cikla izvira iz
biologije: »Gre za model, ki opisuje evolucijski proces nastajanja, rasti, spreminjanja in
minljivosti živih sistemov med začetnim (rojstvom) in končnim dogodkom (smrt). Idejo
življenjskega cikla so analogno prenesli tudi na nebiološke sisteme.«
Duhova (2015, str. 33) navaja, da se koncept življenjskega cikla uporablja za opisovanje
časovnega poteka kvalitativnega in kvantitativnega spreminjanja objektov, ki v svojem
obstoju prehajajo skozi več različnih faz.
Nove poslovne možnosti nastanejo zaradi spremenjenih pogojev v okolju, na trgih ali v
podjetju. Nastale spremembe zaradi neravnotežja v podjetju, je mogoče uporabiti za
dodatne koristi. Podjetje sprva doseže le majhen obseg poslovanja, saj se spremembe
parametrov niso pokazale ali pa v podjetju niso kos sposobnostim, ki jih zahteva nov
položaj. V fazi rasti podjetja se uveljavi pridobljeno znanje za izrabo poslovne možnosti
katerega so si pridobili. Nova konkurenca, sprememba okolja se v fazi zrelosti
postopoma zmanjšujejo s tem pa tudi privlačnost poslovne možnosti. Od podjetja do
podjetja je odvisno, ali poslovne možnosti postanejo le manj privlačne ali na koncu
življenjskega cikla usahnejo (Pümpin in Prange, 1995, str. 38–39).
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2.2 Rast in razvoj podjetja
2.2.1 Opredelitev rasti in razvoja podjetja
Tajnikar (2000, str. 13–14) pojasnjuje pomen rasti podjetja. Ugotovimo lahko, da ni
dovolj, če rečemo, da je rast podjetja zgolj povečanje obsega proizvodnje ali števila
storitev, ki jih opravi podjetje, saj je takšna oblika rasti podjetja običajno povezana tudi
z njegovim večjim prihodkom ter z večjim številom delovne sile in produkcijskih
sredstev. Pogosto do take rasti pride, ne da bi povečali količine produkcijskih sredstev,
s katerimi gospodarimo v podjetju, ali število zaposlenih delavcev. Tudi večja količina
blaga, ki ga podjetje ponudi na trgu, še ne pomeni vedno večjega prihodka. To pa ne
pomeni, da takšno podjetje ustvarja večji dobiček. Vse to nakazuje, da se lahko rast
podjetja uveljavlja na različne načine.
Rast podjetja je povezana z večjo količino izdelkov in storitev, ki se proizvedejo znotraj
podjetja in ponudijo trgu. Podjetje lahko raste tudi takrat, kadar se poveča dohodek, ki
ga ustvari na trgu, kadar zaposli dodatne delavce, kupi novo opremo, nove proizvodne
prostore, preseli upravo v nove prostore, kadar nove proizvodne zmogljivosti izkoristi
kot v preteklosti ali pa se poveča produktivnost dela in podjetje zato bolj izkorišča
delovno silo, ki jo ima na voljo. Rast podjetja se kaže tudi v povečanem ustvarjenem
dobičku, pa tudi v spremenjeni politiki cen – včasih z nižjimi cenami poveča prodajo
blaga na trgu, spet drugič ohrani količino proizvedenega blaga ali jo celo zmanjša, uspe
pa mu povečati cene in na ta način ustvariti večjo realizacijo. Podjetje raste tedaj,
kadar se veča baza kupcev, h katerim je usmerjena njegova ponudba. Rast podjetja je
pojav, ki nastane v trikotniku med količino proizvedenega blaga, cenami in v podjetju
zaposleno delovno silo ter proizvajalnimi sredstvi (ibid., str. 13–14).
Belak (2002, str. 34) meni, da je rast podjetja posledica pozitivnih ali negativnih
sprememb obsega podjetja. Spreminjanje obsega podjetja je eden izmed možnih
dejavnikov njegovega razvoja. V povezavi z razvojem podjetij je zelo pogosto v rabi
spreminjanje njihove velikosti, vendar žal ne vedno uspešno. Ob teh ugotovitvah je še
posebej pomembno opozoriti na enakomerno, usklajeno rast celote podjetja in na
njegovo optimalno velikost. Tajnikar (2000, str. 23–24) opredeljuje optimalno velikost
podjetja tako, da z vidika vloženega kapitala lastnik doseže maksimalen možen
dobiček.
Pučko (2003, str. 39) meni, da je rast podjetja zaželena, ker s tem (1) ohranjamo svoj
sorazmerni položaj na trgu, (2) pridobivamo večjo varnost in stabilnost in (3)
povečujemo poslovni ugled in prestiž managementa podjetja. Predpostavlja se, da je v
takšnem podjetju funkcija upravljanja že ločena od funkcije managementa podjetja, da
imamo opravka z oligopolno strukturo trga in da je cilj že navedena rast podjetja ob
doseganju stopnje rentabilnosti, ki omogoča zadovoljevanje interesov lastnikov
kapitala.
Belak (1999, str. 17) poudarja, da je razvoj podjetja kontinuiran, ciljno usmerjen proces
spreminjanja podjetja na boljše. Poznamo pa tudi negativni razvoj podjetja. Razvojno
spreminjanje (praviloma na boljše, nikoli na slabše) zadeva različne dele in procese v
podjetju in okolju.
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Razvoj podjetja torej ni omejen zgolj na procese ter sestavine in strukture znotraj
podjetja, temveč tudi na spremembe v njegovem okolju: obravnavati ga moramo kot
integralno celoto notranjega in zunanjega razvoja (Hätscher, 1992, str. 57).
2.2.2 Dejavniki rasti in razvoja podjetja
Jaklič (2005, str. 1) navaja, da okolje delimo na zunanje in notranje okolje. Zunanje
okolje predstavljajo spremenljivke zunaj podjetja, na katere podjetje na kratki rok nima
večjega vpliva, notranje okolje pa predstavljajo spremenljivke znotraj podjetja. Zunanje
okolje delimo na širše zunanje okolje in okolje delovanja podjetja.
Pučko (1996, str. 47–48, povzeto po Duh, 2002, str. 42–43) pojasnjuje, da je razvoj
podjetja tesno povezan s proučevanjem vplivnih dejavnikov na razvoj podjetja.
Zunanji vplivni dejavniki na razvoj podjetja:
splošni pogoji gospodarjenja v narodnem gospodarstvu,
značilnosti panoge, v kateri deluje podjetje,
obstoječe tržne priložnosti,
morebitna zunanja ekonomija,
rast panoge,
relativni delež kot pomembni dejavnik poslovne uspešnosti in s tem možnosti
za rast in razvoj.
Notranji vplivni dejavniki na razvoj podjetja:
empirične ugotovitve kažejo, da se v gospodarski dinamiki uveljavljajo
predvsem podjetja, ki težijo k maksimizaciji rasti, neki zadovoljivi stopnji
rentabilnosti – pri tej usmeritvi sta rast in razvoj podjetja močno odvisna od
širine poslovnega programa,
razpoložljivost določene temeljne sestavine in razvrstitev temeljnih sestavin v
podjetju,
organizacija gospodarske celice,
kakovostna upravljalno-vodstvena struktura v podjetju,
ekonomija obsega.
Študija European Foundation for Entrepreneurship Research ugotavlja veliko
raznolikost dejavnikov, ki vplivajo na uspešno rast in razvoj podjetja (Rebernik, 1993,
str. 89). Med njimi so:
diverzifikacija izdelkov/storitev,
internacionalizacija poslovanja,
inovacije izdelkov in tehnološka usposobljenost,
primerna podjetniška kultura,
tržna usmerjenost in inovativno trženje blagovne znamke,
fleksibilnost in prilagodljivost managementa ter primerna politika
zaposlovanja,
podjetnikova osebnost in njegove voditeljske sposobnosti,
nenehno izobraževanje in usposabljanje.
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Če bi želeli zgraditi model, ki bo pojasnil procese rasti, bi morali vanj zajeti vse
dejavnike, ki odločilno vplivajo na rast podjetja. Takšen model bi potem omogočal
razumevanje dinamike procesa in vloge rasti podjetja (Rebernik, 1993, str. 89).
Tabela 1: Dejavniki, ki omogočajo rast podjetja
Dejavniki rasti

Zunanji izvor

Notranji izvor

Finančna sredstva

Okolja, kjer so ustrezna
finančna sredstva na
razpolago v okviru sistemskih
rešitev.
Najemanje ali zaposlovanje
ustreznih ljudi, sodelovanje s
stalnimi zunanjimi partnerji
ali sodelavci.
Pridobitev kakovostnega
managementa pod
konkurenčnimi pogoji.

Dobro upravljanje lastnih
finančnih sredstev, rezerve,
zadržani dobički.

Tržni kanali

Tržne niše in specializirana
ponudba.

Poudarek na trženju,
razlikovanje od konkurence,
specializacija.

Konkurenca

Nizka konkurenca, dovolj
nišnih priložnosti, rastoči
trend trga ob nespremenjeni
konkurenci.
Primerna tehnologija,
alternativa drugim
tehnologijam.

Natančno analiziranje
konkurence in kakovostna
lastna strategija
konkurenčnega nastopa.
Dolgoročno načrtovanje
tehnološkega razvoja.

Ustrezna zakonodaja,
urejene pravne podlage,
naklonjenost razvoju
podjetništva.
Rastoče povpraševanje,
rastoči trend, odsotnost.

Sodelovanje z ustreznimi
strokovnjaki, delovanje na
lokalnem nivoju.

Usposobljena delovna sila

Management

Tehnologija

Zakonodaja in vpliv oblasti

Panožni in drugi tržni
pogoji

Ustrezno izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih,
pravočasno planiranje
potreb.
Sistematično vzgajanje
lastnega kadra, ki bo vodil
posel.

Ni dejavnikov.

Vir: Tajnikar, 1997 in Rajter, 2007 (povzeto po Rajter in soavtorji, 2008, str. 71–72).

Tajnikar (2000, str. 21) meni, da do rasti v podjetju lahko pride na dva načina. Po
prvem je rast posledica prilagajanja vodenja podjetja, ki nastane zunaj ali znotraj
podjetja. Govorimo o tako imenovani pasivni strategiji rasti podjetja. Razmere znotraj
ali zunaj podjetja pa se lahko spreminjajo v povezavi z vsemi poslovnimi funkcijami. Te
spremembe v tem primeru niso posledica delovanja podjetniškega vodstva, omogočajo
pa, da podjetje poveča svoj obseg poslovanja, če jih je vodstvo sposobno izkoristiti.
Vodstvo rastočega podjetja je za rast v tem primeru zaslužno le toliko, da je pogoje, ki
podjetju omogočajo rast, sposobno izkoristiti.
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Drugi način podjetniške rasti bi lahko imenovali aktivna strategija rasti. V tem primeru
ne gre za izkoriščanje novonastalih razmer za rast, temveč za tako delovanje vodstva
podjetja, ki ustvarja razmere za podjetniško rast. Takšne razmere lahko ustvarja znotraj
podjetja in v podjetniškem okolju (ibid., str. 21).
2.2.3 Ovire rasti in razvoja podjetja
Rebernik (1993, str. 91–92) navaja, da problem rasti podjetja še zdaleč ni povezan
samo s financami. Ko podjetje raste, postaja z vidika velikosti, raznolikosti sestavnih
delov in razpona poslovnih funkcij vse kompleksnejše. Stvari je treba sistematizirati in
ta prehod iz organizacijskega otroštva v odraslost pogosto imenujemo »podjetniški
managerski prehod«. Rebernik ugotavlja, da se je v profesionalno vodenem podjetju
treba nenehno učiti. Potreba po učenju izhaja iz dejstva, da je vodenje zrelega posla
povsem drugačno kot vodenje novega podjema. Treba se je naučiti delegirati, nenehno
izobraževati zaposlene oziroma zaposlovati nove ljudi z novimi veščinami in znanji.
Podjetje, ki raste, mora samo zase ustvariti svoj lastni stil poslovanja, skupne vrednote,
strategije in predpostavke o ključnih dejavnikih uspeha. Vse je treba ustvariti, zato se
podjetje v rasti sooča z visoko stopnjo negotovosti in kaosa. Podjetnik je tisti, ki mora iz
negotovosti in kaosa zgraditi stabilen organizacijski model, ki bo sposoben voditi in
oblikovati poslovanje podjetja (ibid., 92).
Pri tem se podjetje v rasti srečuje s številnimi ovirami (ibid., 92):
rast zlahka zakrije probleme, kar pripelje do nevarnega občutka
samozadovoljnosti,
z rastjo postaja vodenje vse kompleksnejše in komuniciranje vse zahtevnejše,
lahko izgubimo osredotočenost na poslanstvo podjetja, saj dinamično
podjetništvo zahteva nenehno prevrednotenje in prilagajanje strategij,
premajhno pozornost posvečamo ljudem in njihovim zmogljivostim,
podjetnik morda nima vseh potrebnih upravljavskih veščin, ki jih zahteva
rastoče podjetje, in mora biti pripravljen odločitve delegirati,
hitra rast terja nenehne spremembe, kar povzroča stalne strese in
nestabilnost ter zahteva prefinjeno usklajevanje med varnostjo in
nevarnostjo, redom in kaosom, stabilnostjo in spremembo.
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Tabela 2: Dejavniki, ki ovirajo rast podjetja
Oblika ovire

Zunanji izvor

Notranji izvor

Finančna sredstva

Relativno težak dostop do
ustreznih finančnih virov in
njihova cena.

Slabo upravljanje finančnih
sredstev, nizke rezerve.

Usposobljena delovna
sila

Omejen dostop do
kakovostne delovne sile.

Management

Kakovosten management
je »razprodan« oziroma
težko dosegljiv.

Tržni kanali

Velika podjetja pogosto
zapolnijo trg in imajo boljša
izhodišča pri pogajanjih.

Konkurenca

Velika, agresivna
konkurenca.

Tehnologija

Vprašanje dostopnosti in
cenovne ustreznosti
njihovih tehnologij.

Omejeni lastni človeški viri
in vprašanje ponudbe
ustreznih pogojev v
podjetju.
Ni ustreznega
nadgrajevanja znanja in
sistematičnega vzgajanja
prihodnjega managementa.
Slabo trženje, pomanjkljivo
znanje, premalo
razlikovanje od
konkurence.
Slaba ocenitev in
analiziranje konkurentov,
pomanjkljive strategije za
»spopad« s konkurenco.
Pomanjkljivo investiranje v
tehnologijo, omejen razvoj,
finančna moč.

Zakonodaja in vpliv
oblasti

Neugodna zakonodaja (npr.
davčna), zakonske ovire in
omejitve pri poslovanju.

Panožni in drugi tržni
pogoji

Spremembe v panogi,
sprememba trenda,
upadanje povpraševanja.

Nepoznavanje zakonodaje,
na lokalnem nivoju tudi
odsotnost stikov z likalno
oblastjo in s prebivalci.
Ni dejavnikov.

Vir: Tajnikar, 1997 in Rajter, 2007 (povzeto po Rajter in soavtorji, 2008, str. 71–72).

Možina in soavtorji (2002, str. 120) poudarjajo, da podjetja, ki nastanejo kot povsem
novi podjemi z manj izkušenim podjetnikom, potrebujejo nekaj let, da se utrdijo na
trgu, finančno okrepijo in razvijejo mrežo partnerjev. Tedaj se mora podjetnik odločiti,
kako naprej. Odločitve so odvisne od dosežkov podjetja in gospodarskih razmer,
vendar v precejšnji meri tudi od podjetnika, njegovega značaja in odnosa do rasti.
2.2.4 Rast in razvoj v življenjskem ciklu podjetja
Pümpin in Prange (1995, str. 130) menita, da razvoj podjetja določajo uresničene
poslovne možnosti. Podjetje nenehno izkorišča spremembe v okolju in svoji
notranjosti, iz katerih nastajajo nove (privlačne) poslovne možnosti. Te so lahko na
primer tehnologije, pridobivanja, sodelovanja, zniževanja stroškov, potenciali trga ali
človeški potenciali.
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Življenjski cikel ima tudi poslovne možnosti katere lahko preidejo do zatona, zato je za
podjetje življenjsko pomembno, da nenehno pridobiva in odkriva nove poslovne
priložnosti na trgu (Pümpin in Prange, 1995, str. 130).
Slika 2: Razvojni model podjetja

Vir: Pümpin in Prange, 1995, str. 133.

Pionirsko podjetje
Pümpin in Prange (1995, str. 130–131) navajata, da obstoj in uspeh pionirskega
podjetja praviloma temelji na osvojitvi maloštevilnih poslovnih možnosti, kot na primer
na:
potencialu trga ali tehnologije, ki je še v fazi rasti,
internem človeškem potencialu v osebi izrednega pionirskega podjetnika.
Za navezne skupine pomeni pionirsko podjetje razmeroma majhno korist, kar izhaja
predvsem iz majhnega obsega njegovih poslov. Povpraševanje na ciljnem trgu je še
šibko in v podjetju še primanjkuje zmogljivosti in spretnosti za obsežnejše transakcije.
Poleg tega novonastalo podjetje zazna tudi le malo naveznih skupin (ibid., str. 131).
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Tabela 3: Prednosti in slabosti pionirskega podjetja
Pionirsko podjetje
Glavne prednosti

Glavne pomanjkljivosti

Pionir je gonilna in usmerjevalna
sila.
Osnovna naravnanost k
inovativnosti in ustvarjalnosti.
Visoka fleksibilnost/prilagodljivost.
Visok delovni vložek in močan čut
odgovornosti vseh udeležencev.
Hitro odločanje in uresničevanje.
Podcenjevanje in neupoštevanje s
strani konkurence.

Pomanjkljive izkušnje vseh
udeležencev.
Nizka stopnja lastnega financiranja.
Tendenčno nezadostna
opremljenost s kadri.
Velika odvisnost od ene osebe –
pionirja podjetnika.
Nezadostna porazdelitev tveganja.
Morebitno premočna
obremenjenost s tehniko.

Vir: Pümpin in Prange, 1995, str. 95.

Rastoče podjetje
Pümpin in Prange (1995, str. 131) podarjata, da se v fazi rasti koristnost za navezane
skupine bliskovito veča. Na temelju izkoriščenih tržnih možnosti in tehnoloških
potencialov, ki so prerasli iz pionirske faze v fazo zrelosti, rastoče podjetje zavestno
uresničuje nove poslovne možnosti:
z dodatnimi tržnimi potenciali na podlagi strategije širjenja trga,
internacionalizacije in s širjenjem programov,
z novimi potenciali tehnologije,
s prvimi organizacijskimi potenciali, najprej z uvedbo funkcionalne strukture,
pozneje z divizionalizacijo,
s potenciali učinkovitosti z večanjem standardizacije in obsega ter s
specializacijo zaposlenih,
s potenciali akvizicije na lastnih in novih, sorodnih področjih poslovanja,
s človeškimi potenciali.
Širjenje podjetja prinaša korist vsem naveznim skupinam, kot na primer: dobavitelji in
dajalci tujega kapitala imajo dobiček od povečanega obsega poslovanja, kupci od
večanja učinkovitosti, cenovnih popustov, vodilni in zaposleni od zanimivih nalog in
možnosti za napredovanje, delničarji in državne finance pa od rasti dobička (Pümpin in
Prange, 1995, str. 131).
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Tabela 4: Prednosti in slabosti rastočega podjetja
Rastoče podjetje
Glavne prednosti

Glavne slabosti

Silovito oziroma hitro povečanje
koristi za navezne skupine podjetja.
Zniževanje stroškov za kos.
Visoka motiviranost in zadovoljstvo
zaposlenih.
Lastna dinamika podjetništva.
Prva ustalitev, rutiniziranje in
profesionalizacija podjetniškega
delovanja.
Širitev vodstva.
Zavestno ukvarjanje s strateškimi
vprašanji.

Vse zapletenejše vodstvene naloge.
Nevarnost premočne širitve glede
na razpoložljive vire.
Nevarnost preoptimističnega
vstopanja v nove posle, ki so daleč
od izhodiščnega.

Vir: Pümpin in Prange, 1995, str. 105–106.

Zrelo podjetje
Pümpin in Prange (1995, str. 132) za zrelo podjetje navajata, da si na temelju preteklih
uspehov pridobiva zelo veliko poslovnih možnosti, ki pa so tudi same že večinoma v
fazi zrelosti. S tem je raven ustvarjanja kakovosti zrelega podjetja zelo velika, vendar se
ustvarjena korist, kar je velika pomanjkljivost zrelega podjetja, zelo kmalu prevesi v
zastoj. V fazi zrelosti živijo podjetja od črpanja koristi že izrabljenih poslovnih možnosti,
pri čemer poskušajo njihov proces zorenja zavestno podaljševati. To pa se jim vedno
manj posreči. Vodstvo v svoji usmerjenosti navznoter v glavnem zamuja s
pridobivanjem novih poslovnih možnosti (trgov, tehnologij, možnosti za sodelovanje
itd.). Namesto tega v ospredje postavlja notranje zniževanje stroškov.
Tabela 5: Prednosti in slabosti zrelega podjetja
Zrelo podjetje
Glavne prednosti

Glavne slabosti

Velik prosti denarni tok.
Majhni stroški za enoto izdelka
zaradi ekonomije obsega.
Razpolaganje z obsežnimi viri.
Znanje in izkušnje s trgi,
tehnologijami, distribucijskimi
kanali.
Povezave/odnosi s trgovci, kupci,
vlado.
Zmanjševanje tveganj zaradi
prepletanja poslovnih področij in
razvojnih projektov.
Stabilnost glede na obseg poslov in
finančne rezultate.

Pomanjkljiva prožnost pri
prilagajanju na spremembe v
okolju.
Ovire za inovacije.
Čedalje večja oddaljenost glavnega
vodstva od trga.
Naraščajoč odpor do tveganja.
Vse bolj kratkoročna in količinska
usmerjenost vodstva.
Nezaželenost podjetniško
nadrejenih delavcev.
Zapravljanje virov v bojih in sporih
za oblast.

Vir: Pümpin in Prange, 1995, str. 119.
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Podjetje v preobratu
Pümpin in Prange (1995, str. 132) navajata, da so poslovne možnosti, ki jih izkorišča
podjetje v preobratu, pretežno v fazi propadanja. Vodstvo ni sposobno najti novih
priložnosti oziroma jih obrniti v korist lastnega podjetja. Izjema je vsekakor potencial
uravnavanja, ki ga podjetje uveljavi najpozneje v tej fazi in ki mu še za nekaj časa
zagotavlja obstoj. Prav tako lahko doseže še nekaj obrobnih izboljšav na področju
zniževanja stroškov in finančne politike. Na začetku faze preobrata podjetje še ustvarja
določeno korist, predvsem zaposlenim, ki še zmeraj dobivajo plačo. Manj obetaven pa
je položaj za kupce, ki jim dobavlja zastarele izdelke, za delničarje, ki jih skrbi za
naložbe, za banke, saj krediti postanejo ogroženi. Podjetje v preobratu živi od
substance, ki si jo je pridobilo v preteklosti, in temu ustrezno se poslabšata ustvarjanje
koristi in celotni dohodek podjetja.
Tabela 6: Prednosti in slabosti podjetja v preobratu
Podjetje v preobratu
Glavne prednosti

Glavne slabosti
Skromno doseganje koristi ob
zastarelih izdelkih in iztrošenih
tehnologijah.
Odtok gotovine, poraba skritih
rezerv.
Slabo vzdušje med vodilnimi in pri
zaposlenih, nizka motiviranost.
Splošno pomanjkanje inovativnosti.
Vztrajanje pri iluzijah o
prihodnosti.

Začasna podpora države.
Začasni dobički zaradi omejevanja
konkurence.
Možnosti olepševanja bilanc.

Vir: Pümpin in Prange, 1995, str. 129–130.
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3 STRATEŠKI MANAGEMENT
3.1 Opredelitev strateškega managementa
Gälweiler (1987, str. 55–75, povzeto po Tavčar, 2000, str. 5), ki je eden izmed
utemeljiteljev strateškega managementa v Evropi, navaja, da je strategija koncept
mišljenja, odločanja in ravnanja, usmerjen k temeljnim ciljem, ne pa k trenutnim
koristim in izgubam podjetja. Opozarja tudi, da je podjetniška strategija bolj sorodna
državni kot vojaški strategiji.
Strateški management je v svetovni strokovni literaturi uvedel in obsežneje utemeljil
šele Igor Ansoff leta 1981 (povzeto po Tavčar, 2000, str. 5). O vsebinsko, prostorsko in
časovno vseobsežnem, k dolgoročnim in pomembnim dejavnikom naravnanem
upravljanju in managementu priča veliko človeških dosežkov, od uspešne kmetije in
družinskega podjetja, prek velikih gradenj do vojsk in držav.
Strateški management je določanje in doseganje pomembnih ciljev v podjetju; je
dejavnost managerjev, ki jo ti opravljajo po smernicah in pod nadzorom upravljavcev,
ki zastopajo lastnike organizacije. Sestavna dela te dejavnosti sta (Tavčar, 2000, str. 6):
strateško planiranje: snovanje in določanje ciljev organizacije ter strategij za
določanje teh ciljev,
izvajanje strateških planov: planiranje, spodbujanje, usmerjanje in
nadzorovanje dejavnosti sodelavcev v organizaciji.
Skladno z modelom MER integralnega managementa poteka uresničevanje politike
podjetja na ravni strateškega managementa, ki se pojmuje kot usmeritveni
management (Belak, 2010) in je zato zelo blizu sanktgallenski zamisli strateškega
managementa.
Duhova (2015, str. 143–144) meni, da je osrednja naloga strateškega managementa ali
tako imenovanega usmeritvenega managementa iskanje, ustvarjanje in obvladovanje
strateških uspešnostnih potencialov podjetja, za katere moramo zagotoviti potrebne
vire. Obstoječi uspešni potenciali se odražajo v pridobljenih izkušnjah podjetja v zvezi s
trgi, tehnologijami ter družbenimi procesi in strukturami. Izražajo se v realiziranem
strateško uspešnem položaju na trgu, predvsem glede na konkurenco. Novi
uspešnostni potenciali temeljijo na razvoju sposobnosti, ki so v prihodnosti primerne
za doseganje prednosti pred konkurenco. Nastanek in poznejši razvoj podjetja sta
namreč povezana s potrebami okolja. Ne gre samo za obstoječe potrebe, temveč tudi
za razvoj novih potreb. Zamisli o ustvarjanju novih potreb v lastnem okolju in s tem o
ustvarjanju novih strateških možnosti izhajajo iz politike podjetja. Na ravni strateškega
managementa se te ideje uresničujejo s strategijami. S strategijami se ne določajo
samo načini nastajanja in razvijanja podjetja, temveč tudi način oblikovanja možnosti
za to.
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3.2 Strategije
Pučko (2003, str. 169) meni, da na področju poslovnih ved za zdaj ne obstaja enotno
gledanje na pojem strategije, temveč je moč najti različna, širša in ožja opredeljevanja
tega pojma. Tako širi harvardska šola širše pojmovanje strategije, ko trdi, da je to
opredelitev osnovnih dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcije in tudi
alokacije virov, ki je potrebna za dosego ciljev. Ožje pojmovanje v strategiji vidi splet
odločitvenih pravil, ki imajo določene značilnosti in služijo izbiri kombinacij, ki so
podjetju na voljo. Še ožje je tisto pojmovanje strategij, ki vidi v njej sredstvo za
doseganje planskih ciljev.
Na osnovi vseh teh opredelitev Pučko (2003, str. 169) navaja, da bo s strategijo moč
razumeti vsako možno poslovno usmeritev podjetja, ki obeta, če bo uresničena, in da
bo moč doseči strateške cilje. V tem smislu vsebuje planska strategija množico
izvedenih ciljev in poslovnih politik, kar vse pomeni določene omejitve za poslovno
odločanje ali vnaša določena pravila v to odločanje.
Belak (2010, str. 89) meni, da sta nastanek in tudi kasnejši razvoj podjetja vedno
povezana s potrebami njegovega ožjega ali širšega okolja. Podjetja ne nastajajo in se
ne razvijajo zgolj na osnovi spoznavanja obstoječih potreb, temveč tudi z ustvarjanjem
novih potreb po drugih in drugačnih dobrinah. Zamisli podjetja o ustvarjanju novih
potreb v lastnem okolju ter s tem po ustvarjanju novih strateških možnosti podjetja
izhajajo iz politike podjetja. Na ravni strateškega managementa se uresničujejo te
zamisli s strategijami. Prav zato strategije ne opredeljujejo le načinov nastajanja in
razvijanja podjetij, temveč tudi načine ustvarjanja možnosti za to. Strategija podjetja je
način uresničevanja njegovih temeljnih ciljev, poslanstva in smotrov, torej politike
podjetja in vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja.
Strategija je v večini podjetij glavni instrument, ki ga managerji uporabljajo za snovanje
prihodnosti podjetja (Newman in soavtorji, 1989, str. 17).
Pučko (1996, str. 173) opredeljuje strategije kot rezultat ustvarjalnega in inovativnega
napora v podjetju. Vsako podjetje mora glede na svoj specifični položaj inovativno
razvijati lastne strategije.
Brusova (2011, str. 37) navaja, da imajo strategije in strateški management v podjetju
tri ključne vloge:
Strategija je pomoč pri odločanju: podjetju olajšuje odločanje z izdelavo analiz
in spoznavanjem okolja (makro in mikro) s tem pa se dviguje raven znanja.
Strategija je povezovalni proces med zaposlenimi: po izdelavi strategije je
pomembno, da vse udeležence v podjetju seznanimo s strateškimi cilji.
Ključno je, da srednji management »kupi« strateške cilje »buy in« in, da se
strategije pričnejo uresničevati.
Strategija je cilj prihodnosti: pri strategiji je pomembno kaj bo podjetje
postalo v prihodnosti. Podjetja imajo svojo smer razvoja zapisano v
poslanstvu podjetja pri kateri pa je tudi pomembna motivacija zaposlenih.
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3.3 Vrste strategij
V strokovni literaturi je moč najti celo vrsto klasifikacij strategij. Tabela 7 prikazuje
nekatere možne vrste strategij podjetja.
Tabela 7: Vrste strategij

Merilo
oziroma
predmet
Organizacijsko
področje

Funkcija

Tržni segment

Smer razvoja

Tržni odnosi

Vrsta strategije

– celovita ali osnovna strategija
– strategija poslovnega področja oziroma poslovna
strategija
– funkcionalna (in pomožna) strategija
– strategija prodaje
– strategija proizvodnje
– strategija raziskovanja in razvijanja
– strategija investiranja
– strategija financiranja
– strategija razvijanja kadra …
– strategija zemljepisna segmentiranja
– strategija demografskega segmentiranja
– strategija psihografskega segmentiranja
– strategija rasti in razvoja
– strategija ustalitve
– strategija krčenja (dezinvestiranja)
– strategija napada (agresije)
– strategija obrambe (defenzive)

Vir: Welge (1985, str. 229, povzeto po Pučko, 2003 str. 172).

Duhova (2015, str. 154) izhaja pri delitvi strategij iz splošne hierarhije strategij, pri
kateri loči tri ravni:
1. raven celotnega podjetja – celovita oziroma temeljna strategija,
2. raven poslovne enote/strateška poslovna enota – poslovna strategija,
3. raven funkcije – funkcijska strategija.
Belak (2002) v okviru modela MER integralnega managementa deli strategije na:
temeljne strategije,
poslovne strategije,
splošne strategije.
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3.3.1 Temeljna strategija
Temeljna strategija, ki jo Duhova (2015, str. 155) imenuje tudi celovita strategija,
opredeljuje razvojno usmeritev podjetja kot celoto in je včasih označena tudi kot
usmeritvena strategija. Temeljna strategija se prvenstveno nanaša na usmeritev
podjetja kot celote in na obvladovanje portfelja dejavnosti ali izdelkov podjetja. To
velja tako za malo podjetje kot za veliko multinacionalko.
»Opredeljevanje temeljnih strategij je strokovno zahtevno ustvarjalno delo, na neki
način »umetnost«, ki zahteva inovativen pristop s poznavanjem številnih metodoloških
prijemov in s smislom za podjetništvo.« (Duhova, 2015, str. 155)
Temeljna strategija temelji na političnih opredelitvah razvoja podjetja in na številnih
predvidevanjih. Pomemben pripomoček za tovrstno planiranje je portfeljska analiza, ki
omogoča ustrezen prikaz položaja posameznih strateških poslovnih področij podjetja
ter izbiro njegove ustrezne temeljne strategije (Duh, 2015, str. 156).
Belak (2000, str. 90) meni, da temeljna strategija celovitega podjetja, torej koncerna ali
holdinga, opredeljuje globalni odnos podjetja do lastnega okolja z izbiro svojih
prihodnjih dejavnosti. S temi strategijami podjetja opredeljujejo optimalni izbor svojih
dejavnosti ter planirajo potrebno razporeditev virov za izvedbo dejavnosti.
Pučko (1988, str. 271–292, povzeto po Belak, 2002, str. 164) meni, da so osnovne
strategije podjetja usmerjene v spreminjanje trgov, dejavnosti ali pa obojega. Nadalje
so lahko usmerjene v ukinjanje obstoječih dejavnosti, v normalizacijo njihovega
delovanja ali uvajanje novih. Iz te opredelitve je razvidno, da bosta za uresničitev
posamezne osnovne strategije potrebna različno angažiranje nosilcev posameznih
poslovnih funkcij in tudi njihova različna opremljenost.
Vsako izmed navedenih vrst osnovnih strategij lahko izrazi podjetje na različne načine:
uvaja lahko nove dejavnosti, nove trge, spreminja potek dela, opušča določene trge,
določene dejavnosti, izdelke, storitve in načine njihovega pridobivanja (Belak, 2002,
str. 164).
Pri izboljševanju svojega konkurenčnega položaja si lahko pomagamo z odgovori na
naslednja tri vprašanja (Wheelen in Hunger, 2010, str. 254):
1. Ali bomo razširili, zmanjšali ali nadaljevali nespremenjeno s poslovanjem?
2. Ali se bomo osredotočili na naše dejavnosti v sedanji panogi ali se bomo
diverzificirali v druge dejavnosti?
3. Če želimo rasti in se širiti nacionalno ali globalno, ali bomo to naredili s
pomočjo notranjega razvoja ali s pomočjo zunanjega razvoja – z združitvami
ali s strateškimi povezavami?
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Podjetje lahko izbira med tremi temeljnimi usmeritvami (Wheelen in Hunger, 2010, str.
255):
strategija rasti in razvoja podjetja,
strategija stabilizacije ali normalizacije,
strategija omejevanja, krčenja ali opuščanja poslovnih dejavnosti podjetja.
Slika 3: Temeljne strategije

RAST IN RAZVOJ

• KONCENTRACIJA:
• vertikalna rast in razvoj
• horizontalna rast in razvoj
• DIVERZIFIVACIJA:
• kocentrična/sorodne panoge
• konglomeratna/drugačna

STABILNOST

• premor s previdnostjo
• brez sprememb
• dobiček

OMEJEVANJE

• preobrat
• odvisno podjetje
• prodaja
• stečaj/likvidacija
Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 255.

Strategije rasti in razvoja
Pučko (1996, str. 180) opredeljuje strategije, ki so naravnane na rast in razvoj.
Pomenijo predvsem uvajanje novih izdelkov, novih proizvodnih metod ali novih trgov.
Pri tem lahko izhajamo iz spoznanja, da morajo biti že sami dolgoročni planski cilji
usmerjeni v rast in razvoj podjetja, če si le-to zagotavlja, da bo preživelo v dinamiki
gospodarskega razvoja. Prav zato bodo cilji tem bolj stvarni, čim bolj bodo odsevali
sedanji obseg poslovanja, normalno pričakovano rast prodaje obstoječih izdelkov v
prihodnosti in dodatno pričakovane poslovne rezultate od poslovnih sprememb, ki jih
lahko podjetje uvede v prihodnosti. Upravljavci in management bodo poskušali na
osnovi teorije rasti in razvoja podjetja ter na osnovi svojih potreb razviti obetavne
možne osnovne strategije poslovnega razvoja podjetja.
Čater in soavtorji (2011, str. 62) menijo, da so strategije rasti podjetja usmeritev
podjetja na povečanje svojega obsega, ki ga največkrat izražamo z obsegom prodaje,
možni pa so tudi drugi izrazi rasti podjetja, kot na primer dodana vrednost itd., med
strategijami rasti pa ločimo notranje in zunanje strategije rasti.
Strategije notranje rasti podjetja so tiste možne poslovne usmeritve podjetja, ki
obetajo njegovo organsko rast. Z njo razumemo usmeritev na investiranje v izgradnjo
novih zmogljivosti podjetja na že obstoječih strateških poslovnih področjih ali pa na
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tistih, ki so za podjetje nova. Pomembna značilnost strategij notranje rasti je, da
njihovo uresničevanje zahteva več časa. Zmogljivosti podjetja po tej poti ni mogoče
povečati v kratkem času. Če želi podjetje hitro povečati obseg, bo raje izbralo kakšno
izmed strategij zunanje rasti podjetja, na primer priključitev kakšnega podjetja, s čimer
hitro pridobi dodatne zmogljivosti in s tem lahko v sorazmerno kratkem času bistveno
poveča svoj obseg (Čater in soavtorji, 2011, str. 62).
Čater in soavtorji (2011, str. 67) menijo, da ima zunanja rast tako določene prednosti
kot slabosti v primerjavi z notranjo rastjo, ki poteka s povečanjem obsega poslovanja v
okviru obstoječih zmogljivosti ali pa z dograditvijo novih. Treba je izdelati temeljito
analizo, s katero ugotovimo prednosti enega ali drugega načina rasti oziroma razvoja
podjetja.
Strategija stabilizacije ali normalizacije podjetja
Pučko (2003, str. 186) razlaga, da strategije rasti in razvoja podjetja niso dovolj. Zaradi
procesov stagnacije gospodarske rasti ali celo upadanja gospodarske aktivnosti v
narodnem gospodarstvu je treba razmišljati še o strategijah ustalitve in strategijah
krčenja ravni podjetja.
Strategija stabilizacije podjetja zajema na eni strani strategijo ohranitve ali
normalizacije stanja podjetja in na drugi strani strategijo konsolidacije podjetja.
Strategija normalizacije ustreza položaju, ko podjetje nima opravka z obstojem planske
vrzeli. V tem primeru želimo ohraniti status »quo«. Strategija konsolidacije pa poskuša
s povečano učinkovitostjo vseh poslovnih dejavnosti podjetja planski razkorak
odpraviti. To pomeni, da takšna strategija zajema poskuse zniževanja stroškov,
izločanje nekaterih nepotrebnih dejavnosti, spreminjanje organizacijskih struktur v
podjetju, zniževanje zalog in opustitve nekaterih asortimentov. Ta strategija zajema
navadne spremembe, pri čemer so te spremembe kvantitativne in ne pomenijo
spreminjanja temeljnih materialnih podstruktur podjetja (ibid., str. 186–187).
Strategija omejevanja, krčenja ali opuščanja poslovnih dejavnosti podjetja
Duhova (2015, str. 167) pojasnjuje, da je strategija omejevanja, krčenja ali opuščanja
poslovnih dejavnosti primerna za podjetje z neugodnim konkurenčnim položajem
dejavnosti in posledično s slabimi poslovnimi rezultati poslovanja. Če problemi niso
dovolj kritični, se podjetje lahko odloči za preobrat. Če pa podjetje tega ni več
sposobno narediti, se lahko odpove samostojnosti v zameno za varnost. Obstoj si lahko
zagotovi tako, da postane odvisen od kupca s pogodbo z odkupom dela količine
proizvodnje. Podjetje lahko zaradi tega opusti trženje in s tem zniža stroške v podjetju.
Podjetje se lahko odloči za dezinvestiranje podjetja in odproda neuspešen del podjetja.
Lahko pa se odloči za odprodajo podjetja, ki je smiselna takrat, ko še vedno lahko
doseže dobro ceno za delničarje in zaposlene ter ko lahko zaposleni obdržijo svoje
službe, če se podjetje v celoti proda. Za takšno odločitev se podjetje odloči takrat, ko
meni, da ima kupec potrebne vire in da je odločen, da bo podjetje ponovno postalo
poslovno sposobno in dobičkonosno. Zadnja oblika strategije pa je stečaj oziroma
likvidacija podjetja, če podjetje nikakor ne najde druge rešitve.
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3.3.2 Poslovna strategija
Belak (2000, str. 91) navaja, da poslovne strategije izhajajo iz temeljnih strategij
celovitega podjetja, opredeljujejo pa cilje posameznega strateškega poslovnega
področja (SPP)1 in globalne naloge strateške poslovne enote (SPE)2 za dosego teh ciljev.
Tudi pri planiranju poslovnih strategij sta v središču pozornosti trg in izdelke ali
storitev. Gre za popolnoma določene trge in za določene izdelke ali storitve.
Wheelen in Hunger (2010, str. 233) navajata, da Porter predlaga dve generični poslovni
strategiji, ki temeljita na trditvi, da za nadpovprečno dolgoročno poslovno uspešnost
podjetja je konkurenčna prednost, ki jo je moč doseči le z:
nizkimi stroški (je sposobnost podjetja ali SPE za učinkovito načrtovanje in
trženje izdelkov v primerjavi s konkurenco),
diferenciacijo izdelkov (je sposobnost podjetja za zagotavljanje kakovosti
izdelkov).
Pri opredeljevanju generičnih poslovnih strategij iščemo odgovor na dve vprašanji
(Hunger in Wheelen, 2010, str. 231–233):
1. Ali naj konkuriramo na osnovi nizkih stroškov ali naj diferenciramo naše
izdelke ali storitve na drugih osnovah, na primer kakovosti?
2. Ali naj konkuriramo z našimi glavnimi tekmeci za največji tržni delež ali naj se
osredotočimo na tržno nišo?
Slika 4: Porterjeve generične poslovne strategije

širok
ozek

obseg konkuriranja

konkurenčna prednost
nizki stroški
diferenciacija

stroškovno vodstvo

diferenciacija

poudarek na
stroških

poudarek na
diferenciaciji

Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 234.

Pri opredeljevanju generičnih poslovnih strategij iščemo odgovor na zgoraj navedeni
vprašanji, možne odgovore pa najdemo na sliki 4.

1
2

Strateška poslovna področja – v nadaljevanju SPP.
Strateška poslovna enota – v nadaljevanju SPE.
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Pučko (2003, str. 202–203) je opredelil najpogostejše predpostavke, ki morajo biti
izpolnjene za uporabnost te strategije:
V okviru tržne podstrukture:
višji tržni delež in močnejša rast trga,
sistem distribucije, ki je naravnana na velik obseg,
agresivna politika cen, najprej intenzivna, potem kontinuirano pojemajoča
ekonomska promocija.
V okviru tehnološke podstrukture:
velika standardizacija in unifikacija izdelka,
učinkovite metode proizvodnje z višjo stopnjo avtomatizacije,
varnejši in ugodnejši pristop k potrebnim surovinam in materialom,
nižji stroški zalog in dela.
V okviru raziskovalno-razvojne podstrukture:
ozko, na proizvodnjo prikrojeno raziskovanje,
višja raven uporabnega tehnološkega razvijanja.
V okviru finančne podstrukture:
zagotovljena finančna sredstva v primeru večjih potreb po kapitalu,
dolge dobe varčevanja virov v zvezi z večjimi investicijami.
V okviru organizacijske podstrukture:
učinkoviti sistemi kontrole stroškov v proizvodnji in splošnih službah,
resnični informacijski sistemi.
Duhova (2015, str. 172) opredeljuje strategijo diferenciacije kot sposobnost ponuditi
enkratno ali boljšo vrednost kupcu v smislu kakovosti izdelka. Cilj, ki mu podjetje sledi s
takšno strategijo, je razviti takšne lastnosti učinka, ki bodo omogočile jasno
razlikovanje ponudbe podjetja od konkurence, istočasno pa bodo kupci to ocenili kot
prednost, da bodo pripravljeni plačati več za podoben oziroma enak izdelek.
Pučko (2003, str. 203) navaja, da podjetje lahko poveča svojo diferenciacijo na dva
načina. Lahko postane edinstveno pri opravljanju svojih obstoječih diskretnih aktivnosti
ali pa lahko spremeni svojo verigo vrednosti na določen način, ki bo povečal njegovo
edinstvenost. Seveda je za izbiro tovrstnih strategij diferenciacije zelo pomembno
spoznanje, ali je trg pripravljen kriti stroške diferenciacije.
Pučko (2003, str. 204) je podrobno opredelil predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za
uspešnost te strategije:
Na področju tržne podstrukture:
visoka učinkovitost prodajno-političnih instrumentov,
dober dizajn in dolga tradicija,
pozitivna podoba o kakovosti izdelka ali storitve,
dobra servisna služba.
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Na področju tehnološke podstrukture:
najvišja kakovost izdelka,
nadpovprečna tehnološka raven.
Na področju raziskovalno-razvojne podstrukture:
intenzivno raziskovanje in razvijanje izdelkov,
inovacijska usmerjenost.
3.3.3 Splošna strategija
Belak (2002, str. 144) opredeljuje splošne strategije, ki so za podjetje splošno
uporabne, ne glede na raven. Uporabne so tako za celovito podjetje kot za posamezna
poslovna in strateška poslovna področja. Bleicher (1995, str. 20–227, povzeto po Belak,
2002, str. 144–145) izhaja pri razvijanju teh strategij iz ponudbe, konkurence, virov in
lastnega delovanja. Kot alternativne strategije navaja naslednje:
»V zvezi s ponudbo:
strategijo oženja ali širjenja ponudbe učinkov,
strategijo standardizirane ali individualne ponudbe.«
»V zvezi s konkurenco:
konformistično (defenzivno, imitativno) strategijo,
pionirsko (ofenzivno, inovativno) strategijo.«
»V zvezi z lastnim delovanjem:
strategijo stroškovno usmerjene racionalizacije ali strategijo optimiranja
dobička z doseganjem tržne uspešnosti,
strategijo avtarkičnega ali vzajemnega ustvarjanja vrednosti.«
»V zvezi z resursi:
strategijo toge, nefleksibilne oskrbe podjetja ali fleksibilne oskrbe,
strategijo specializirane ali univerzalne opremljenosti podjetja.«
»Podjetje lahko izbira iz navedenih strateških možnosti med tipičnimi vzorci strategij:
V zvezi s ponudbo (strategija standardizirane množične ponudbe ali strategija
individualne naročniške ponudbe).
V zvezi s konkurenco (konformistična-defenzivna, imitativna ali pionirskaofenzivna, inovativna strategija).
V zvezi z lastnim delovanjem (strategija ustvarjanja sinergije z notranjimi
potenciali podjetja ali strategija ustvarjanja sinergije z vsemi potenciali
podjetja, tudi z zunanjimi, predvsem s kupci in dobavitelji).
V zvezi z resursi (strategija determinističnega obvladovanja resursov ali
strategija odprte ponudbe resursov).«
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3.4 Strateška poslovna področja
Belak (2002, str. 138–139) navaja, da so za strateški management zelo pomembne
strategije poslovnih področij podjetja. Poslovna področja izhajajo iz poslovnega okolja
podjetja. SPP pa predstavljajo za podjetje posebej pomemben izsek njegovega
delovanja v okolju. S segmentiranjem poslovnega okolja razmejimo posamezna SPP od
drugih razsežnosti tega okolja.
Lombriser in Abplanap (1997, str. 69, povzeto po Belak, 2002, str. 139) navajata za
razlikovanje strateških poslovnih področij od drugih naslednje temeljne kriterije:
pričakovana rast in uspešnost področja,
prihodnje možnosti in nevarnosti (turbolentnost in rizičnost),
uspešni dejavniki na lastnem področju (strategije, organizacijske sposobnosti,
investicije).
V procesu določanja SPP v podjetju si lahko pomagamo z iskanjem odgovorov na
naslednja vprašanja (Müller-Stewens in Lechner, 2005, str. 159–160, povzeto po Duh,
2015, str. 146):
Na katerih poslovnih področjih želimo biti dejavni?
Kako alternativno je to poslovno področje za nas in kakšen je prihodnji razvoj
področja?
Katere so najpomembnejše skupine udeležencev na poslovnem področju?
Kakšen položaj imamo v razmerju do teh skupin in kakšnega želimo doseči?
Kako bomo dosegli ta položaj?
Segmentiranje lahko izvedemo z uporabo različnih kriterijev. Müller-Stewens in
Lechner (2005, str. 159–160, povzeto po Duh, 2015, str. 146) sta oblikovala nabor
šestih možnih kriterijev, izbira kriterijev pa je odvisna od konkretne ocene okolja in od
primera. V podjetju morajo poiskati odgovore na vprašanja v procesu segmentiranja:
»Proizvodi: katere storitve in proizvodi naj bi bili povezani v SPP? Kako močno
so medsebojno povezani, kje se razlikujejo? Ali kupci zaznavajo to
kombinacijo? Ali je za njih pomembna?
Tržni segmenti: po katerih kriterijih naj razdelimo skupine kupcev? Katere
skupine kupcev lahko razlikujemo? Ali imajo podobne nakupovalne navade?
Ali jih lahko oskrbujemo z istimi distribucijskimi kanali?
Potrebe kupcev: katere koristi želimo ponuditi kupcu? Kako pomembne so
koristi za kupca? Ali se spreminjajo?
Tehnologije: kakšen pomen ima tehnologija za to dejavnost? Ali obstaja zgolj
ena prevladujoča tehnologija ali pa več primerljivih? Kakšna je verjetnost
nadomestitve obstoječe tehnologije?
Geografska razsežnost: kakšna je geografska razdelitev? Ali gre za lokalno,
regionalno, nacionalno, kontinentalno ali globalno segmentiranje? Ali
obstajajo na posameznih geografskih področjih razlike glede potreb kupcev in
tehnologij?
Struktura stroškov: ali obstajajo razlike v strukturi stroškov pri proizvodih in
storitvah? Kateri stroški so spremenljivi in kateri stalni?«
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Lombriser in Abplanap (1997, str. 6, povzeto po Belak, 2002, str. 139) navajata dve
metodi za določanje strateških poslovnih področij.
Inside-out metoda po mnenju Belaka (2002, str. 139) temelji na proizvodno
usmerjenem segmentiranju poslovnih področij. Metoda je enostavna, saj izhaja iz
obstoječih kombinacij »proizvod–storitev:trg«. Kot glavno pomanjkljivost te metode
navajajo njeno usmerjenost v preteklost, ne pa v prihodnost.
Outside-in metoda po mnenju Belaka (2002, str. 139) odpravlja slabosti inside-out
metode, je pa zato izvedbeno zahtevnejša. Segmentiranje po tej metodi temelji
prvenstveno na tržnih kriterijih. Glavne razlike in hkrati prednosti te metode so v njeni
tržni usmerjenosti, dodatnem proučevanju konkurence, usmerjenosti v prihodnost.
Podjetje se namreč lahko ukvarja s tolikimi strateškimi poslovnimi področji, kot jih
zmore tudi organizacijsko in informacijsko uresničevati.

3.5 Strateške poslovne enote
Belak (2002, str. 142) pojasnjuje, da podjetje kot organizacija običajno sestoji iz več
poslovnih enot. Za razliko od SPP, ki predstavljajo zamišljeni del okolja, so poslovne
enote dejanski deli podjetja. Pri SPE gre za strateško usmerjene poslovne enote, torej
za tiste organizacijske enote podjetja, katerih delovanje je usmerjeno v uresničevanje
poslovnih strategij, zaradi česar te enote s svojim delovanjem tudi pokrivajo
posamezna strateška poslovna področja. SPE je organizacijsko zaokroženo področje
podjetja, odgovorno za poslovanje enega ali več strateških poslovnih področij.
Lombriser in Abplanalp (1997, str. 73–74, povzeto po Belak 2002, str. 142–143)
navajata, da mora SPE izpolnjevati naslednje kriterije:
Samostojno pokriva naloge trženja in oskrbuje jasno razmejen zunanji trg.
Samostojno odloča o svojih izdelkih in trgih.
Oblikuje in vzdržuje konkurenčne prednosti na področjih svojega delovanja.
Predpogoj za to je jasno razmejena konkurenca.
V odnosu do drugih SPE je relativno neodvisna pri sprejemanju strateških
odločitev. Še posebej samostojno izbira strategije in akcijske programe,
investicijsko in kadrovsko politiko.
Pri svojem delovanju se skoraj nikoli ne prekriva z drugimi SPE. V idealnem
primeru obvladuje določeno SPP le ena SPE.
SPE mora biti dalj časa stabilna, da je omogočeno dolgoročno planiranje.
Podjetje naj ne bi vsaki dve do tri leta na novo določalo SPE.
SPE je pravi profitni center, mogoče je ugotavljati dobiček ali izgubo.
SPE ima lastno vodstvo, ki razvija in uresničuje strategije ter je po teh
strateških kriterijih tudi nagrajeno.
Duhova (2015, str. 153) meni, da so pravilne določitve ter oblikovanja SPP in SPE zelo
pomembne nadaljnji razvoj podjetja. Kadar so ta področja oziroma enote v podjetju
natančno in jasno določene, lažje razvojno planiramo in tudi uresničujemo razvoj
podjetij, ker poznamo razmere v posameznih enotah in na posameznih področjih.
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3.6 Proces planiranja strategij
Proces planiranja strategij delimo na tri skupine aktivnosti (Duh, 2015, str. 178):
»iskanje strateških možnosti in strategij,
vrednotenje in izbiro strategij ter
programiranje uresničitve planiranega razvoja in planiranje izvedbenih
projektov uresničitve obstajanja ter s tem povezanih razvojnih, velikostnih in
drugih sprememb podjetja«.
Iskanje strateških možnosti in strategij
Duhova (2015, str. 179–180) razlaga, da podjetje išče strateške možnosti in strategije v
okolju in podjetju. Proces iskanja strateških možnosti in strategij je zato smiselno
razčleniti na proučevanje izhodiščnega položaja podjetja, proučevanje zunanjega okolja
podjetja, proučevanje notranjega okolja podjetja in na celovito presojo podjetja in
okolja ter oblikovanje strategij.
Glede na vlogo trgov v življenjskem okolju podjetja bodo ključne razvojne možnosti in
strategije podjetja izhajale iz razpoložljivih prodajnih in oskrbnih tržnih možnosti. Ne
zadostujejo samo možnosti, ampak mora podjetje imeti ali razvijati sposobnosti, da te
možnosti izrabi (ibid., str. 180).
Mugler (1995, povzeto po Belak, 2002, str. 149) opredeljuje štiri tipična strateška
področja za določanje razvojnih možnosti in strategij podjetja, ki so v kombinaciji:
»prodajnih trgov in možnosti dejavnosti podjetja,
oskrbnih trgov s surovinami, materiali, energijo in delovnimi sredstvi ter
potreb podjetja po teh resursih,
trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja,
trga kapitala in potrebnih vrst kapitala«.
V magistrskem delu med drugim proučujemo možnosti širitve na nove trge, zato smo
se v nalogi osredotočili samo na strateško področje prodajnih trgov.
Slika 5: Strateške alternative na odločitvenem področju"izdelki–trg"

Vir: Mugler (1995, povzeto po Belak, 2002, str. 150).
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Belak (2002, str. 150) razlaga, da slika 5 ponazarja, da imajo podjetja pri kombinaciji
obstoječih in novih prodajnih trgov ter dejavnosti naslednje možnosti:
prodor na nove trge (prodor na oskrbne trge; boljše izkoriščanje potencialnih
dobaviteljev),
inovacija izdelkov (uporaba novih izdelkov),
širitev trga (uvoz),
diverzifikacija (nakup potrebnih virov za kooperacijsko pridobivanje in lastno
izdelavo).
Vrednotenje in izbira strategij
Belak (2002, str. 170) poudarja, da morajo biti podjetja za dosego temeljnih ciljev in
uresničitev smotrov uspešna in učinkovita. Vrednotenje ni posebna vrsta merjenja in
ne ocenjevanja, ampak razvrščanje lastnosti obravnavanih strategij glede na vnaprej
določene kriterije. Je pomembno izhodišče za ekonomsko vrednotenje vsakega
podjetja in primerjanje vložkov v vrednoteno dogajanje.
Belak (2002, str. 158) ugotavlja, da imajo podjetja pri določitvi lastnosti strategij veliko
izbiro, vendar so omejene z možnostjo njegovega ocenjevanja in vrednotenja. V
strokovni literaturi je govora o otipljivih, kvantitativnih ali kolikostnih ter o neotipljivih,
kvalitativnih ali kakovostnih dejavnikih oziroma lastnosti strategij. Čeprav je lahko
vsako tovrstno razvrščanje na otipljive in neotipljive lastnosti strategij sporno, se
uporabljajo tako v praksi kot v teoriji vse klasične ekonomske lastnosti. Na podlagi tega
Belak sklepa:
da so za izbiro strategij potrebna proučevanja več različnih lastnosti vsake
strategije,
da so ključne ekonomske lastnosti teh strategij; te lastnosti so seveda vedno v
povezavi z izidi oziroma učinki odločitve,
izbirna lastnost je zato običajno pričakovana donosnost strategij,
da so obravnavane številne druge, manj otipljive lastnosti strategij kot
dopolnilo temeljnim.
Kriteriji izbire strategij opredeljujejo potrebne lastnosti teh strategij in v zvezi s tem
tudi lastnih uresničitvenih potencialov. Na določitev konkretnih izbirnih kriterijev
vplivajo (Belak, 2002, str. 165–166):
dejavnost podjetja v zvezi s proučevano strategijo,
vrsta izbrane strategije,
značilnosti konkretnih lastnosti, ki jih bodo opredeljevali zadevni kriteriji,
stopnja planiranja razvoja podjetja, na kateri potrebujemo zadevne kriterije
izbire,
možnosti podjetniškega ocenjevanja in vrednotenja strategij skladno s kriteriji
izbire.
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Slika 6: Izbira strategij

Vir: Belak, 2002, str. 165.

Wheelen in Hunger (2010, str. 299) menita, da se po določitvi oziroma zaznavi in oceni
prednosti in slabosti potencialnih strateških alternativ moramo odločiti za vpeljavo ene
izmed analiziranih strategij. Kako je določena najboljša strategija?
Najpomembnejši kriterij je sposobnost predlagane strategije, da se sooči s predhodno
razvitimi specifičnimi strateškimi zmožnostmi, ki so bile določene s SWOT-analizo
(ibid., str. 299).
Naslednji pomemben dejavnik v procesu izbire strategije je sposobnost posamezne
alternative, da izpolni dogovorjene cilje z najmanjšimi možnimi viri in s čim manj
negativnimi stranskimi učinki. Zato je pomembno razviti začasen načrt izvedbe z
zahtevo po določitvi težavnosti, s katerimi se bo vodstvo moralo soočiti. To mora biti
narejeno v luči socialnih trendov, panoge in situacije podjetja na osnovi prognoziranih
scenarijev (Wheelen in Hunger, 2010, str. 299).
Programiranje uresničitve izbranih strategij
Belak (2002, str. 172) meni, da je programiranje uresničitve izbranih strategij zaključna
faza v obravnavanem procesu planiranja. Uresničitveni program izbranih strategij je
osnova za neposredno povezovanje strateškega managementa z izvedbenim
managementom na taktični in operativni ravni podjetja. To povezavo ponazarja slika 7.
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Slika 7: Programiranje uresničitve strategij

Vir: Belak, 2002, str. 173.

Melavc (1986, povzeto po Belak, 2002, str. 174) podarja, da pri programiranju
uresničitve izbranih strategij podjetja opredeljuje podjetje najboljšo možno
kombinacijo uresničevanja teh strategij. Določa torej optimalnost izvedbe planiranega
razvoja podjetja, pri čemer pojmujemo optimalnost kot najugodnejše stanje ob danih
možnostih. Program razvoja ne temelji le na količinskem optimiranju, temveč tudi na
nekolikostnem določanju le-tega, saj je kolikostno optimiranje včasih nemogoče.

3.7 Metode za proučevanje zunanjega okolja podjetja
V nadaljevanju bomo podrobneje proučili metode za proučevanje zunanjega okolja
podjetja – načine opredelitve priložnosti in nevarnosti za podjetje. Proučili bomo
naslednje metode:
STEEP- in PESTEL-analizo,
Porterjev pristop k analizi panoge,
metodo scenarija,
sintezo zunanjih dejavnikov EFAS.
3.7.1 STEEP- in PESTEL-analiza
Wheelen in Hunger (2010, str. 149, povzeto po Duh, 2015, str. 209) opredeljujeta
STEEP-analizo kot analizo za proučevanje in spremljanje razvojnih trendov v širšem
družbenem in naravnem okolju. Podjetja naj bi kategorizirala družbeno okolje na
geografskem področju. STEEP-analiza, naj bi vključevala tudi analizo naravnega okolja,
se usmerja na proučevanje in spremljanje družbeno-kulturnih (angl. Sociocultural),
tehnoloških (angl. Technological), gospodarskih (angl. Economic), ekoloških (angl.
Ecological) in politično-pravnih dejavnikov (angl. Political-legal). Imenujejo jo tudi
PESTEL-analiza, je analiza političnih, gospodarskih, družbeno-kulturnih, tehnoloških,
ekoloških in pravnih dejavnikov (angl. Political, Economic, Sociocultural, Technological,
Ecological and Legal forces).
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Tabela 8: PESTEL-tabela

Vir: Müller-Stewens in Lechner (2005, str. 205, povzeto po Duh, 2015, str. 210).

Müller-Stewens in Lechner (2003, str. 205) poudarjata pomen proučevanja širšega
okolja, ki ga razdelita na štiri področja: ekonomsko, politično-pravno, družbenokulturno in tehnološko okolje, pri čemer za vsakega izmed področij navajata vplivne
dejavnike.
Pučko (2003, str. 123) je razdelil podokolja na gospodarsko, tehnološko, političnopravno, naravno in kulturno. Za vsako podokolje je treba oceniti ključne razvojne
smeri, pomembne za podjetje. Najprej izluščimo glavne razvojne smeri v vsakem izmed
teh podokolij v zadnjih nekaj letih, ker lažje ocenjujemo, katere ključne razvojne smeri
lahko pričakujemo v naslednjih letih.
Tabela 9: Način ocenjevanja ključnih razvojev v okolju podjetja
Podokolje

Preteklost

Gospodarsko:
– rast BDP
– rast kritičnih panog
– rast prodaje na glavnih tujih
trgih
– dinamika osebne porabe
Tehnološko:
– pričakovane novosti
– kritični prodori
– časovni mejniki
Politično-pravno:
– ključne nove politike
– nove zakonske rešitve
– moč zelenih in posledice
Naravno:
– ekološke omejitve
– lokacijske možnosti
– problemi oskrbe z energijo
– starostna struktura prebivalstva
Kulturno:
– ključne vrednote
– glavne spremembe v navadah
– raven znanja
Vir: Pučko, 2003, str. 124.
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Prihodnost

Glavne priložnosti
in izzivi

3.7.2 Porterjev pristop k analizi panoge
Wheelen in Hunger (2010, str. 158) pojasnjujeta, da Michael Porter, priznan
strokovnjak na področju konkurenčne strategije, trdi, da podjetje najbolj zanima
intenzivnost konkurence v panogi, v kateri deluje. Stopnja intenzitete je določena z
osnovnimi konkurenčnimi silami, kot je prikazano na sliki 10.
Skupno moč teh sil določa najvišji potencial dobička v panogi, kjer je potencial dobička
merljiv v obdobju dolgoročnega vračanja vloženega kapitala. S skrbnim pregledom
panoge, v kateri podjetje nastopa, mora določiti pomembnost vsake izmed šestih sil za
dosego njenega uspeha (Wheelen in Hunger, 2010, str. 158):
nevarnost novih ponudnikov/podjetij,
nevarnost rivalov med že obstoječimi podjetji,
nevarnost izdelkov oziroma storitev,
pogajalska moč kupcev,
pogajalska moč dobaviteljev,
relativna moč preostalih interesnih udeležencev.
Močnejše kot so te sile v primerjavi z drugimi, bolj je podjetje omejeno v želji po
doseganju višjih cen in ustvarjanju večjega dobička. Kljub temu Porter omenja samo
pet sil, šesto dodajata Wheelen in Hunger – preostali interesni udeleženci, ki je dodana
zaradi moči in vpliva vlade, lokalnih skupnosti in preostalih skupin, ki prihajajo iz
okolice, ter drugih na aktivnosti panoge.
Wheelen in Hunger (2010, str. 158–159) menita, da se pri uporabi modela, ki je
prikazan na sliki 8, visoka sila smatra kot nevarnost, saj po vsej verjetnosti znižuje
dobiček. Nizka sila v nasprotju z visoko prikazuje priložnost, saj omogoča podjetju
možnost doseganja višjega dobička. Na kratek rok te sile delujejo kot omejitve
aktivnosti podjetja. Na dolgi rok pa bi bilo za podjetje možno, da prek strateške izbire
spremeni moč ene ali več sil v svojo prednost.
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Slika 8: Sile, ki vodijo tekmovanje v panogi

Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 158.

3.7.3 Metoda scenarija
Duhova (2015, str. 219–220) meni, da je metoda scenarija namenjena proučevanju
zunanjega okolja podjetja z namenom identifikacije ključnih nevarnosti in možnosti za
razvoj podjetja. Metoda scenarija omogoča vpogled v različne možnosti in managerjem
prepreči, da bi razmišljali samo o eni možnosti. Pučko (2008, str. 46) poudarja, da se
metoda scenarija od drugih razlikuje po tem, da razvoj scenarijev spodbudi razmišljanje
o različnih logikah sprememb v okolju, poskrbi za upoštevanje strukturnih in
kvalitativnih sprememb ter sili k hkratnemu upoštevanju političnih, kulturnih, naravnih
in tehnoloških silnic ob primarnih gospodarskih silnicah.
Slika 9: Model oblikovanja scenarija

Vir: Lombriser in Abplanalp, 2004, str. 133.
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Scenarij A na sliki 9 je trendni scenarij na podlagi ocenjenega razvoja vplivnih
dejavnikov. V okolju se lahko pojavijo motnje (naravne katastrofe, finančne krize itd.),
ki preusmerjajo razvoj. Tako lahko nastane popolnoma nov scenarij A1. Pri oblikovanju
scenarijev je smiselno odigrati dogodke, da lahko razvijemo krizne plane, ali pa v
strategije vključimo preventivne ukrepe (Duh, 2015, str. 221).
Hlawacek (2003, str. 191) pojasnjuje, da tehniko scenarija lahko uporabljamo pri
podjetniškem planiranju:
pri oblikovanju vodil,
za razvijanje strategij,
za nadziranje strategij,
pri oblikovanju sistema za prepoznavanje trendov,
pri pomembnih odločitvah z dolgoročnimi posledicami,
pri operativnem planiranju.
Faze pri izdelavi analize scenarija so (Müller-Stewens in Lechner, 2003, str. 211):
analiza problema (strukturiranje in opredelitev problema),
okolje analize,
izdelava projekcij (določitev kritičnih količin in razvojnih trendov),
povezava spremenljivk scenarija (izbira alternativnih doslednih svežnjev
posvojitev in združevanje preveč ekstremnih in trend scenarijev),
scenarij razlaga,
incidentna analiza,
analiza vpliva,
načrtovanje ukrepov (oblikovanje ukrepov in planov).
Hlawacek (2003, str. 189) navaja, da pravilno uporabljena metoda scenarija omogoča
sistematično varnost pri planiranju z več vidikov:
zaznamo lahko možne smeri razvoja in se naučimo pravilno in pravočasno
reagirati,
s povezano uporabo metode scenarija lahko pridobimo časovno prednost,
znotraj katere lahko pravočasno izkoristimo priložnosti in zmanjšamo
nevarnosti,
motnje lahko obvladujemo z uporabo simulacije, analize vplivanja in kriznih
planov, še posebej pa s spreminjanjem načina mišljenja v podjetju: od
enodimenzionalnega vidika obravnave k celovitemu, povezanemu in v
prihodnost usmerjenemu obravnavanju,
izboljšanje komuniciranja med različnimi strokovnimi področji,
boljša izraba strokovnega znanja v podjetju,
transparentnost skupnih ciljev in strategij.
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3.7.4 Sinteza zunanjih dejavnikov – EFAS
Po proučitvi zunanjega okolja podjetja in identificiranju zunanjih vplivnih dejavnikov
podjetja lahko uporabimo tabelo EFAS (angl. External factors analysis summary table).
Namenjena je sintezi zunanjih dejavnikov in je eden izmed načinov za povzemanje
glavnih spoznanj o zunanjih dejavnikih v smislu priložnosti in nevarnosti ter tudi za
analiziranje, kako dobro se management podjetja odziva na te dejavnike, glede na
pomembnost teh dejavnikov za podjetje (Wheelen in Hunger, 2010, str. 174–175,
povzeto po Duh, 2015, str. 223).
Tabela 10: Tabela EFAS
Zunanji dejavniki

Teža

Ocena

Tehtana
ocena

Komentar

Priložnosti:
Nevarnosti:
Skupna ocena

1,00
Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 174.

Opis stolpcev v tabeli 10 citiramo po Duhovi (2015, str. 224–225):
»Stolpec 1 (zunanji dejavniki): v tabeli so najprej navedeni zunanji dejavniki, ki so
razvrščeni kot priložnosti in nevarnosti. Smiselno je navesti od 8 do 10 zunanjih
dejavnikov.«
»Stolpec 2 (teža): za vsak dejavnik posebej določimo težo od zelo pomembno (1,0) do
nepomembno (0,0), ki določa vpliv dejavnika na konkurenčni položaj. Večja je teža, bolj
pomemben je dejavnik za trenutni in prihodnji uspeh podjetja. Vsota vseh dejavnikov
mora biti 1,0, ne glede na število dejavnikov.«
»Stolpec 3 (ocena): za vsak dejavnik določimo oceno od izvrstno (5,0) do slabo (1,0), ki
temelji na tem, kako dobro podjetje ta dejavnik trenutno obvladuje. Lestvica: 5,0 –
izvrstno, 4,0 – nad povprečjem, 3,0 – povprečno, 2,0 – pod povprečjem, 1,0 – slabo.«
»Stolpec 4 (tehtana ocena): tehtano oceno dobimo tako, da težo pomnožimo z oceno.
Lestvica: 5,0 – izvrstno, 3,0 – povprečno in 1,0 – slabo.«
»Stolpec 5 (komentar): pojasnimo, zakaj je dejavnik bil izbran in kako sta bili teža in
ocena določeni.«
»Seštevek tehtanih ocen pove, kako dobro podjetje odgovarja na zunanje dejavnike.
Skupna tehtana ocena povprečnega podjetja v panogi je vedno 3,0, kar je nad to
oceno, pomeni, da je podjetje trenutno nekoliko nad povprečjem v panogi.«
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3.8 Metode za proučevanje notranjega okolja podjetja
V nadaljevanju bomo podrobneje proučili metodi za proučevanje notranjega okolja
podjetja – načine opredelitve prednosti in slabosti podjetja. Proučili bomo naslednji
metodi:
analizo virov ali zmožnosti podjetja,
sintezo notranjih dejavnikov – IFAS.
3.8.1 Analiza virov ali zmožnosti podjetja
Duhova (2015, str. 225–227) navaja, da poznamo različne pristope in metode za
analizo resursov in zmožnosti podjetja, ki je usmerjena v notranje okolje podjetja. Zelo
uporaben je delovni list za analizo resursov/zmožnosti, ki je zasnovan funkcijsko in je
usmerjen v proučevanje poslovnih funkcij podjetja. Pristopi, ki imajo funkcijska
področja opredeljena kot izhodišče analize resursov in zmožnosti, pa imajo po mnenju
nekaterih to slabost, da lahko prezrejo tiste procese in aktivnosti, ki pripadajo več
funkcijskim področjem.
Tabela 11: Delovni list

Vir: Lombriser in Abplanalp (2005, str. 149, povzeto po Duh, 2015, str. 226).

Wheelen in Hunger (2010, str. 195–211, povzeto po Duh, 2015, str. 225–227)
predlagata podrobna analizo tradicionalnih funkcijskih področij za določitev prednosti
in slabosti. Ne gre zgolj za proučevanje finančnih, fizičnih in človeških resursov, temveč
tudi za proučevanje zmožnosti zaposlenih, da planirajo in uresničujejo planirano. Njun
predlog vključuje analizo:
organizacijske strukture (če struktura na podpira uresničevanja strategije, jo
je treba spremeniti),
kulture podjetja (zanimata nas globina kulture (koliko zaposlenih sprejema
norme, vrednote) in širina kulture (v kolikšni meri enote podjetja delijo
skupno kulturo),
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področja marketinga (tržni položaj in segmentacija, marketinški splet,
življenjski cikel izdelkov, ugled podjetja, in blagovne znamke),
področja financ (finančni vzvod in naložbe),
področja raziskav in razvoja (intenzivnost raziskav in razvoja, tehnološki
transfer, kompetence, splet raziskav in razvoja, vpliv tehnoloških
diskontinuitet na strategijo),
področja proizvodnje ali opravljanje storitev (krivulja izkušenj),
področja človeških virov (timsko delo, odnos s sindikatom, zaposleni za
nepolni delovni čas, kakovost delovnega okolja),
področja informacijskega sistema (vpliv na uspešnost).
3.8.2 Sinteza notranjih dejavnikov – IFAS
Po proučevanju notranjega okolja podjetja in identificiranju možnih dejavnikov
podjetja jih lahko povzamemo tako, da uporabimo tabelo IFAS (angl. Internal factors
analysis summary). Tabela je namenjena notranjim dejavnikom in je ena od načinov za
povzemanje glavnih spoznanj o notranjih dejavnikih prednosti in slabosti ter tudi za
analiziranje, kako dobro management podjetja odgovarja na te dejavnike, glede na
pomembnost teh dejavnikov za podjetje (Wheelen in Hunger, 2010, str. 212–213,
povzeto po Duh, 2015, str. 227).
Tabela 12: Primer tabele IFAS
Notranji dejavniki

Teža

Ocena

Tehtana
ocena

Komentar

Prednosti:
Slabosti:
Skupna ocena

1,00
Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 212.

Opis stolpcev v tabeli 12 citiramo po Duhovi (2015, str. 228–229):
»Stolpec 1 (notranji dejavniki): v tabeli so najprej navedeni notranji dejavniki, ki so
razvrščeni kot prednosti in slabosti. Smiselno je navesti od 8 do 10 zunanjih
dejavnikov.«
»Stolpec 2 (teža): za vsak dejavnik posebej določimo težo od zelo pomembno (1,0) do
nepomembno (0,0), ki določa vpliv dejavnika na konkurenčni položaj. Večja je teža, bolj
pomemben je dejavnik za trenutni in prihodnji uspeh podjetja. Vsota vseh dejavnikov
mora biti 1,0, ne glede na število dejavnikov.«
»Stolpec 3 (ocena): za vsak dejavnik določimo oceno od izvrstno (5,0) do slabo (1,0), ki
temelji na tem, kako dobro podjetje ta dejavnik trenutno obvladuje. Lestvica: 5,0 –
izvrstno, 4,0 – nad povprečjem, 3,0 – povprečno, 2,0 – pod povprečjem, 1,0 – slabo.«
»Stolpec 4 (tehtana ocena): tehtano oceno dobimo tako, da težo pomnožimo z oceno.
Lestvica: 5,0 – izvrstno, 3,0 – povprečno in 1,0 – slabo.«
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»Stolpec 5 (komentar): pojasnimo, zakaj je dejavnik bil izbran in kako sta bili teža in
ocena določeni.«
»Seštevek tehtanih ocen pove, kako dobro podjetje odgovarja na notranje dejavnike.
Skupna tehtana ocena povprečnega podjetja v panogi je vedno 3,0, kar je nad to
oceno, pomeni, da je podjetje trenutno nekoliko nad povprečjem v panogi.«

3.9 Metode za celovito presojo okolja podjetja
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili metode za celovito presojo okolja
podjetja – načine, kako določimo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja.
Predstavili bomo naslednje metode:
SWOT- in TOWS-analizo,
sintezo zunanjih in notranjih dejavnikov – SFAS,
portfeljsko analizo.
3.9.1 SWOT-analiza
Duhova (2015, str. 229) opredeljuje kratico SWOT, ki se uporablja za opis prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. strenghts, weaknesses, opportunities, threats),
ki so strateški dejavniki za neko podjetje.
Dimovski in soavtorji (2005, str. 102) pojasnjujejo, da SWOT-analiza tisto strateško
orodje, ki podjetjem pomaga oblikovati celovito strategijo nadaljnjega poslovanja.
Dokler mu strategija omogoča doseganje trajne konkurenčne prednosti, je podjetje
vsekakor na pravi poti k uspešnemu poslovanju. Kaj pa podjetje stori v primeru, ko
izbrana celovita strategija ne vodi k uspešnemu poslovanju in zato podjetje ne dosega
postavljenih rezultatov? Treba je ponovno uporabiti strateška orodja, preprečiti
spremembe v zunanjem in notranjem okolju podjetja ter na novo oblikovati celovito
strategijo – takšno, ki bo omogočala doseganje konkurenčne prednosti.
Pučko (1996, str. 124, povzeto po Dimovski in soavtorji, 2005, str. 102) pojasnjuje
SWOT-analizo kot celovito analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki je
osnovno izhodišče za oblikovanje celovite strategije podjetja. Sestoji iz zunanje in
notranje analize. Zunanja analiza zajema analizo širokega in ožjega okolja podjetja.
Analiza širokega okolja zajema: gospodarsko, tehnološko, politično-pravno, naravno in
kulturno okolje. Ožje okolje podjetja predstavlja panoga, znotraj katere podjetje
posluje.
Hočevar in soavtorji (2003, str. 58) menijo, da je SWOT-analiza uporabna metoda,
predvsem v smislu organiziranja intuitativnih informacij ter tudi kot sredstvo za
povzemanje in združevanje informacij iz preostalih analiz. Analizo prednosti in slabosti
ter priložnosti in nevarnosti lahko izvedemo znotraj podjetja z anketiranjem izbranih
udeležencev procesa.
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Lynch (2009, str. 303, povzeto po Močnik, 2005, str. 16) meni, da je za kakovostno
uporabo SWOT-analize smiselno upoštevati:
naj bo kratka, ni potrebnih več strani analize,
povezati prednosti in slabosti s ključnimi uspešnimi dejavniki panoge,
prednosti in slabosti naj bodo izražene v smislu konkurenčnosti,
izjave naj bodo jasno in konkretno opredeljene, ne splošne ugotovitve,
treba je razlikovati med tem, kaj podjetje želi postati, in tem, kje podjetje je
sedaj – razlika mora biti realistična,
pomembno je, da smo realno ocenili prednosti in slabosti podjetja ter
konkurence.
Osnovni namen SWOT-analize je ugotoviti, katera strategija bo ustvarila podjetniški
poslovni model, ki bo najbolje prilagojen podjetniškim resursom in sposobnostim ter
bo ustrezal zahtevam okolja, v katerem podjetje deluje. Strategija dejansko nakazuje,
kako bo podjetje dosegalo zastavljene cilje glede na položaj podjetja in njegov
potencialni razvoj (ibid., str. 16).
Tabela 13: SWOT–tabela

Vir: Lynch (2009, str. 302, povzeto po Duh, 2015, str. 231–232).

3.9.1.1

Matrika TOWS

Matrika TOWS je v drugačnem zaporedju poimenovana SWOT. S podatki, ki smo jih
pridobili s predhodnim proučevanjem zunanjega in notranjega okolja podjetja, nam
matrika TOWS omogoča opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. V
pomoč pri izdelavi matrike so nam odgovori na naslednja vprašanja (Lombriser in
Abplanalp, 2004, str. 197):
katere prednosti ustrezajo katerim priložnostim (kombinacija SO),
katere prednosti ustrezajo katerim nevarnostim (kombinacija ST),
katere slabosti ustrezajo katerim priložnostim (kombinacija WO),
katere slabosti ustrezajo katerim nevarnostim (kombinacija WT).
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Tabela 14: Matrika TOWS
NOTRANJI Prednosti (S)
DEJAVNIKI seznam 5–10 notranjih
(IFAS) prednosti
ZUNANJI
DEJVANIKI
(EFAS)
Priložnosti (O)
seznam 5–10 zunanjih
priložnosti
Nevarnosti (T)
seznam 5–10 zunanjih
nevarnosti

Slabosti (W)
seznam 5–10 notranjih
slabosti

Strategije SO
(ustvarjanje strategij, ki
uporabljajo prednosti
izkoriščenja priložnosti)
Strategije ST
(ustvarjanje strategij, ki
uporabljajo prednosti, da bi
se izognili nevarnostim)

Strategije WO
(ustvarjanje strategij, ki
izkoristijo priložnosti s
premagovanjem slabosti)
Strategije WT
(ustvarjanje strategij, ki
zmanjšajo slabosti in se
izognejo nevarnostim)

Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 230.

Strategije SO uporabljajo prednosti z namenom izkoriščanja priložnosti. Te strategije so
usmerjene v širjenje dejavnosti in razvoj. Strategije ST so oblikovane s ciljem
nevtraliziranja ali blaženja zunanjih nevarnosti z uporabo prednosti podjetja. Strategije
WO poskušajo z izkoriščanjem priložnosti odstraniti slabosti ali zmanjšati njihov
pomen. Strategije WT poskušajo s krčenjem slabosti zmanjšati nevarnosti iz okolja. Ker
kombinacija slabosti in nevarnosti pomeni najbolj neugodne okoliščine, je treba tem
strategijam dati prednost (Müller-Stewens in Lechner, 2005, str. 225, povzeto po Duh,
2015, str. 234).
3.9.2 Sinteza zunanjih in notranjih dejavnikov – SFAS
Duhova (2015, str. 234) meni, da je matrika SFAS (angl. strategic factors analysis
summary) izboljšava analize SWOT: »S to metodo povzamemo strateške dejavnike
podjetja tako, da kombiniramo zunanje dejavnike (priložnosti in nevarnosti) iz tabele
EFAS z notranjimi dejavniki (prednosti in slabosti) iz tabele IFAS ter oblikujemo novo
matriko.
Uporaba matrike SFAS zahteva, da združimo zunanje in notranje dejavnike v manj kot
10 dejavnikov. Izberemo ga na podlagi korigirane teže, ki je bila dodeljena
posameznemu dejavniku. Korigirane teže nakazujejo prioriteto vsakega dejavnika kot
za določanje prihodnjega uspeha podjetja. Dejavniki z največjo težo iz matrik EFAS in
IFAS naj bi se pojavili v matriki SFAS.«
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Tabela 15: Matrika SFAS
Strateški
dejavniki
(S)
(W)
(O)
(T)
Skupna
ocena

Teža

Ocena

Tehtana
ocena

Krat.

Sred.

Dolg.

Komentar

1,00
Vir: Wheelen in Hunger, 2010, str. 227.

Opis stolpcev v tabeli 15 citiramo po Duhovi (2015, str. 235):
»Stolpec 1 (strateški dejavniki): vpišemo tiste dejavnike, ki so najpomembnejši glede
na težo iz tabel EFAS in IFAS. Vsak dejavnik je označen kot S– prednost, W – slabost, O
– priložnost, T – nevarnost.«
»Stolpec 2 (teža): vsakemu zunanjemu in notranjemu strateškemu dejavniku določimo
težo. Tudi v tem primeru velja, da mora biti vsota vseh 1,0. Zato bomo morali težo
nekateri dejavnikov najverjetneje korigirati.«
»Stolpec 3 (ocena): določimo oceno, kako dobro podjetje ta dejavnik trenutno
obvladuje. Te ocene bodo verjetno enake tistim, ki so za posamezni dejavnik navedene
v tabelah EFAS in IFAS.«
»Stolpec 4 (tehtana ocena): kot v prejšnjih primerih dobimo tehtano oceno z
množenjem teže in ocene.«
»Stolpec 5 (trajanje): kratkoročno (manj kot 1 leto), srednjeročno (1–3 leta),
dolgoročno (3 leta in več).«
»Stolpec 6 (komentar): komentarji so lahko enaki ali korigirani iz tabel EFAS in IFAS.
Skupna tehtana ocena povprečnega podjetja je 3,0.«
3.9.3 Portfeljska analiza
Wheelen in Hunger (2010, str. 268) opisujeta, kako lahko posamezne proizvodne linije
in poslovne enote pridobijo konkurenčno prednost na tržišču z uporabo konkurenčne
in temeljne strategije. Podjetja z večjim številom proizvodnih linij ali poslovnih enot se
morajo prav tako vprašati, kako naj različne proizvodne in poslovne enote dvignejo
učinkovitost:
Koliko časa in denarja naj namenimo za najljubši izdelek in poslovne enote, da
zagotovimo njihov nadaljnji uspeh?
Koliko časa in denarja naj namenimo za razvoj novih dragih izdelkov, za katere
vemo, da večina ne bo uspešnih?
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Eden izmed najbolj priljubljenih pripomočkov za razvoj temeljne strategije v velikih
poslovnih korporacijah je analiza portfelja. Čeprav je njena priljubljenost padala od leta
1970 in leta 1980, ko je več kot polovica največjih podjetij uporabljala portfeljsko
analizo, se še vedno uporablja, a v manjšem deležu. Analiza portfelja postavi vodstvo
podjetja v vlogo notranjega bankirja. V analizi portfelja najvišje vodstvo na proizvodne
linije in poslovne enote gleda kot na niz investicij, od katerih pričakuje dobičkonosno
vračilo. Proizvodne linije in poslovne enote oblikujejo portfelj investicij, s katerimi
mora najvišje vodstvo konstantno preigravati različne scenarije, da se zagotovi najvišje
možno vračilo glede na vloženi kapital (Wheelen in Hunger, 2010, str. 268).
Belak (2002, str. 186) navaja tri temeljne naloge portfeljske analize:
določanje obstoječe strateške pozicije SPP v portfelju obstoječega stanja
podjetja,
presoja pričakovane dolgoročne uspešnosti obstoječega portfelja za podjetje,
izpeljava priporočljivih poslovnih strategij in potrebnega prihodnjega portfelja
SPP podjetja.
Lombriser in Abplanalp (2004, str. 200–213) navajata dve najbolj priljubljeni portfeljski
tehniki, ki sta matrika BCG (rast in delež) in matrika GE oziroma McKinseyjeva matrika
tržne aktivnosti in konkurenčne prednosti.
Slika 10: Matrika BCG

Vir: Wheelen in Hunger (2010, str. 269, povzeto po Duh, 2015, str. 238).
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Lombriser in Abplanalp (2004, str. 201–202) pojasnjujeta pomen matrike BCG:
Zvezde: pogosto dosegajo visoke dobičke, vendar pa mora podjetje veliko
investirati za konkurenčno moč na hitro rastočem trgu. Zato imajo pozitivno
ali negativno posledico.
Molzne krave: so glavni viri kapitala družbe. Kot rezultat konkurenčne
prednosti ob nizkih izdatkih za ohranitev položaja na trgu dosegajo visok
pozitivni denarni tok. Sredstva so namenjena za razvoj drugih SPP.
Vprašanja: majhen tržni delež podjetja preprečuje izkoriščanje vseh učinkov.
Pomembno strateško vprašanje, na katerega se je treba osredotočiti, je,
koliko smo pripravljeni investirati, da dosežemo vodilni položaj.
Psi: so veliki poraženci – ustvarjajo izgubo, zato mora podjetje dezinvestirati
za ohranitev poslovanja.
Slika 11: McKinseyjeva matrika

Vir: Lombriser in Abplanalp (2005, str. 210, povzeto po Duh, 2015, str. 239).

McKinseyjeva matrika ima devet področij in vključuje dejavnike za določitev položaja
SPP. Duhova (2015, str. 239–240) je opisala korake izbire in ocenitev dejavnikov s
pomočjo McKinseyjeve matrike:
1. korak pri analizi je, da izberemo tiste dejavnike, ki jih bomo uporabili za oceno
tržne aktivnosti in konkurenčnih prednosti.
2. korak je, da ocenimo izbrane dejavnike in jim določimo kvalitativno ali
kvantitativno cenitveno lestvico. Kot dejavnike konkurenčne prednosti lahko
uporabimo: tržni delež, rentabilnost, inovacijske zmožnosti, kakovost vodstva
itd., za oceno tržne aktivnosti pa lahko uporabimo: rast panoge, rentabilnost
panoge, konkurenčna klima, vstopne ovire itd. Ocena konkurenčnih prednosti
se nanaša na sedanje stanje le, če v prihodnosti ne pričakujemo bistvenih
sprememb pri dejavnikih uspešnosti.
3. korak je, da dokončno ocenimo tržno atraktivnost in konkurenčno prednost.
4. korak je, da določimo položaj SPP v matriki. Ploščina kroga ponazarja velikost
panoge, krožni izsek pa tržni delež podjetja.
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA
4.1 Nastanek podjetja
Podjetje Alu-pvc, d. o. o., je nastalo leta 1995 in je imelo na področju uporabe
aluminijastih in PVC-materialov v gradbeništvu več kot tridesetletno tradicijo. V
podjetju je bilo zaposlenih do 200 delavcev, ki so ustvarili povprečno 25 mio EUR
prihodka letno. Glavna območja trženja so bila poleg Slovenije še Švica, Avstrija,
Nemčija, Madžarska, Poljska, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Češka in
Rusija.
Glavne dejavnosti podjetja so bile:
projektiranje in proizvodnja aluminijastih, PVC- in jeklenih konstrukcij za
gradbeništvo, kot so fasade, okna, vrata, mrežne ograje, zimski vrtovi in
podobno,
projektiranje in proizvodnja aluminijastih konstrukcij za transport,
proizvodnja serijskih izdelkov in polizdelkov iz aluminijastih in PVC-materialov,
trženje izdelkov iz lastnega proizvodnega programa.
Pri večini projektov se je podjetje pojavljalo kot podizvajalec večjih gradbenih podjetij.
To pomeni, da ni prevzelo celotnega projekta investitorja, temveč je imelo pogodbo za
izvedbo projekta z naročnikom, ki je glavni izvajalec investitorja. Gradbeno podjetje, ki
je v vlogi glavnega izvajalca, izda razpis za izdelavo ponudbe, na podlagi katere določi
izvajalce posameznih delov projekta in z njimi sklene pogodbo.
V sredini leta 2012 je podjetje Alu-pvc, d. o. o., šlo v stečaj. Prostore in del zaposlenih
je prevzelo podjetje iz Avstrije in še v istem letu ustanovilo novo podjetje Alu-Slo, d. o.
o., ki ga proučujemo v pričujočem magistrskem delu.
Tržni prostor podjetja ob ustanovitvi podjetja Alu-Slo, d. o. o.: tržni prostor ob
ustanovitvi je bil globalen, saj je podjetje delovalo in nudilo svoje izdelke in storitve na
območju Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
Operativni prostor podjetja ob ustanovitvi podjetja Alu-Slo, d. o. o.: operativni
prostor je bil lokalen, saj je podjetje delovalo na območju severovzhodne Slovenije.
Kognicijski prostor podjetja ob ustanovitvi podjetja Alu-Slo, d. o. o.: podjetje je
delovalo skladno z gospodarskim, socialnim in kulturnim okoljem vseh držav, kjer je
poslovalo. Kognicijski prostor je bil globalen, saj je podjetje poslovalo z naslednjimi
državami: Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko, Švico, Nemčijo in Veliko Britanijo.
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4.2 Ključne spremembe v rasti in razvoju podjetja
Tabela 16: Ključne spremembe v podjetju Alu-Slo, d. o. o.
LETO

SPREMEMBE

2012

Ustanovitev proučevanega podjetja.

2013

Razvoj novih izdelkov (ograje za individualne kupce).
Izdelava parapetov.

2014

Širitev na tuje trge (Nemčija in Švica).
Razvoj novega proizvoda – aluminijasta visoka greda.

2015

Širitev na tuji trg (Velika Britanija).
Razvoj in prodaja aluminijastih vhodnih vrat za individualne kupce.
Razvoj novega proizvoda – aluminijasti boks za zabojnike za smeti.
Izdelava izdelkov za naročnike z njihovimi materiali in načrti (dodelavni
posli).
Izdelava protihrupnih elementov.
Izdelava podpor za opaže.

2016

Tabela 16 prikazuje ključne spremembe v razvoju proučevanega podjetja po letih. V
sredini leta 2012 podjetje Alu-pvc, d. o. o., gre v stečaj, nakar še v istem letu kupec iz
Avstrije ustanovi podjetje Alu-Slo, d. o. o. Podjetje nadaljuje dejavnost prejšnjega
podjetja, vendar leta 2013 začne razvijati aluminijaste ograje za individualne kupce.
Zaradi velikega povpraševanja po njihovih izdelkih se podjetje v letu 2014 širi na tuje
trge. Naslednje leto podjetje ponovno razširi svojo ponudbo izdelkov in trgu ponudi
zelo kvalitetna aluminijasta vhodna vrata za individualne kupce. V tem letu podjetje
pridobi zelo pomemben posel v Veliki Britaniji. Konec poslovnega leta 2015 začnejo
teči pogovori z naročniki, da bi izdelke izdelovali z njihovimi materiali in načrti
(dodelavnimi posli), nato na začetku leta 2016 začnejo z izdelavo izdelkov za tri večje
objekte v tujini.

4.1 Podjetje danes
Novoustanovljeno podjetje Alu-Slo, d. o. o., nadaljuje dejavnost prejšnjega podjetja
Alu-pvc, d. o. o., vendar je opustilo izdelke iz programa PVC. Osnovna dejavnost
podjetja Alu-Slo, d. o. o., je razvoj, projektiranje, proizvodnja in montaža aluminijastih
konstrukcij v gradbeništvu (fasade, okna, vrata, zimski vrtovi in drugi proizvodi iz
aluminija). Osnovno dejavnost podjetje dopolnjuje s proizvodnjo raznih končnih
izdelkov iz aluminija (ograje in ograjna vrata, palete, nakladalne stranice, parkirne ovire
in drugi izdelki po naročilu).
Podjetje ima sedež v severovzhodnem delu Slovenije in trenutno zaposluje
petinsedemdeset delavcev. V letih od 2012 do 2016 je ustvarilo povprečno 8 mio EUR
prihodkov na leto (AJPES, 2016). Usposobljeni kadri so osnova za ponudbo celovitih
rešitev s poudarkom na svetovanju arhitektom, projektantom in investitorjem že v fazi
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snovanja projekta. Dobro izvedbo podjetju omogočajo najsodobnejša in visoko
produktivna tehnološka oprema ter usposobljeni delavci v proizvodnji.
Trenutno so v podjetju zaposleni štirje projektanti, ki se ukvarjajo z iskanjem in
projektiranjem določenih rešitev, ki so najprimernejše za vsakega kupca. Večina
projektov se izdela na osnovi arhitektovih zamisli. V proizvodnji je trenutno zaposlenih
sedeminpetdeset delavcev, ki upravljajo visoko tehnološko opremo (CNC-obdelovalni
stroji, laser, varilni robot itd.). V času, ki je poln sprememb, se morajo nenehno
prilagajati. Skrb za razvoj in počutje zaposlenih je ena izmed poglavitnih nalog vodstva.
V podjetju skrbijo za stalno usposabljanje in izobraževanje na vseh nivojih. Za nadaljnji
razvoj podjetja in doseganje boljših poslovnih rezultatov morajo imeti predvsem
takšne zaposlene, ki imajo za opravljanje svojega dela ustrezna znanja, veščine in
osebnostne lastnosti.
Tabela 17: Opis izdelkov in storitev podjetja Alu-Slo, d. o. o.
PROGRAM

OBJEKTI

SISTEMI

ZIMSKI VRTOVI IN
ALUMINIJASTA
VHODNA VRATA

OPIS IZDELKA/STORTIVE
Projektiranje, izdelava in montaža aluminijastih oken, vrat, zimskih
vrtov, različnih tipov aluminijastih in steklenih fasad ter različnih tipov
obešenih fasad. Izdelki morajo slediti razvoju v svetu, cilj je iz sedanjih
konstrukcij razviti dodelane izpeljanke obstoječih in razvoj povsem
novih konstrukcij.
Program predstavlja prodajo sistemov konstrukcij (aluminijasti profili,
okovje, gume in ostali pribor, potreben za sestavo konstrukcije).
Izdelek je zimski vrt, običajno iz okenske in strešne konstrukcije,
uporabljeni so sistemi konstrukcij. Aluminijasta vhodna vrata za
individualne kupce po naročilu.

NAKLADALNE
STRANICE

Izdelujejo aluminijaste profilne ograje, ki so izdelane iz nosilnih
stebrov in panelov, izdelanih iz aluminijastih profilov različnih
dimenzij, ki so bili razviti posebej za ta namen.
Izdelujejo tudi aluminijaste mrežne ograje, ki so sestavljene iz krajnih,
vmesnih, napenjalnih in vogalnih stebričkov.
Nakladalna stranica je zavarjena iz različnih aluminijastih profilov, ki
so predhodno mehansko obdelani (razrez, vrtanje, frezanje). Stranice
so nosilnosti 750 kg, 1000 kg in 1500 kg.

STORITVE
GRADBENIŠTVO

Nudijo izdelavo aluminijastih gradbenih konstrukcij po načrtih kupca
(sistem določen), kjer kupec dostavi materiale, proučevano podjetje
pa nudi storitev izdelave in v manjšem delu pomožne materiale.

SERIJSKI IZDELKI –
IZDELKI

Izdelujejo razne izdelke iz aluminija (aluminijaste visoke grede, bokse
za zabojnike za smeti itd.) Izdelava železnih opažev.

OGRAJE
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Organizacijska struktura
Podjetje Alu-Slo je družba z omejeno odgovornostjo. Glede na število zaposlenih
uvrščamo podjetje med srednje velika podjetja. Podjetje ima izoblikovano linijsko
organizacijsko strukturo, za katero je značilno, da navodila potujejo od vodstva do
izvedbe čez celotno hierarhijo. Podjetje je svojo organizacijsko strukturo prilagodilo
svoji dejavnosti in številu zaposlenih v podjetju, organizacijska struktura podjetja pa je
prikazana z makro in mikro organiziranostjo. V makro strukturi, prikazani na sliki 12, so
grobo prikazani oddelki podjetja, mikro struktura pa zelo podrobno prikazuje oddelke,
vodje oddelkov in delavce posameznih oddelkov podjetja.
Slika 12: Makro organizacijska struktura podjetja Alu-Slo, d. o. o.

VODSTVO
RAČUNOVODSTVO
IN FINANCE

TAJNIŠTVO

INFORMATIKA

PRODAJA

PROJEKTNA
PRODAJA

FINALNI IZDELKI

INŽENIRING

INDIVIDUALNI
KUPCI

PROJEKTIVA IN
RAZVOJ

VODENJE
PROJEKTOV

MONTAŽA IN
SERVISI

PROIZVODNJA/
IZVEDBA

NABAVA IN
IZVOZ

NADZOR
KAKOVOSTI

PRIPRAVA
PROIZVODNJE

PROIZVODNJA

ODPREMA IN
SKLADIŠČA

Vir: Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016.

Iz organizacijske strukture podjetja je razvidno, da so poleg vodstva v podjetju
vzpostavljeni štirje oddelki: oddelek prodaje, oddelek inženiringa, oddelek
proizvodnje/izvedbe, oddelek nabave in izvoza. Vsak oddelek in skupina imata svojega
vodjo, ki je odgovoren, da delo poteka hitro, kakovostno in brez ovir. V nadaljevanju
bomo podrobneje opisali naloge in odgovornosti za vsak oddelek posebej.
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Vodstvo (direktor, svetovalec direktorja, vodja izvedbe)

Naloge vodstva so planiranje in organiziranje: pripravi strategijo podjetja, letni plan
poslovanja in opredeli letne cilje in aktivnosti podjetja, pripravi mesečni plan
proizvodnje, plan nabave, plan prodaje, plan kadrov in plan vzdrževanja, pripravi vrste
kazalnikov in njihove ciljne vrednosti, planira in organizira investicijske projekte.
Vodstvo podjetja zastopa podjetje pri poslovanju z zunanjimi partnerji; upravlja
aktivnosti za doseganje čim večjega dobička, sprejema odločitve za zagotovitev
finančnih, nabavnih in kadrovskih virov: spremlja rezultate poslovne rezultate podjetja
in ukrepa v primeru odstopanj od načrtovanih rezultatov, spodbuja sodelovanje
podjetja in podrejenih sodelavcev v različnih projektih, ki omogočajo večjo učinkovitost
poslovanja; pridobiva informacije za sprejemanje odločitev iz vseh razpoložljivih virov:
posreduje vse potrebne informacije, ki omogočajo podrejenim vodjem učinkovito
vodenje procesov; delegira naloge podrejenim sodelavcem; oceni rezultate doseženih
ciljev in aktivnosti podrejenih vodij in učinkovitost vodenja: nadzira učinkovitost
korektivnih in preventivnih ukrepov; sprejema ukrepe, ki so potrebni za nemoteno
uresničevanje planiranih obveznosti podjetja.
Vodstvo ocenjuje razvoj kadrov v podjetju in izraža potrebe po kadrih, posreduje plane
in cilje, planira in odobrava izobraževanje in usposabljanje ter ugotavlja njuno
učinkovitost, izvaja letne intervjuje, motivira zaposlene za povečevanje produktivnosti
in izvaja aktivnosti za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, ocenjuje delovno
uspešnost podrejenih sodelavcev, sprejema odločitve o napredovanju, spodbuja
zaposlene k prijavljanju koristnih predlogov, izvaja ukrepe s področja disciplinske in
materialne odgovornosti.
Vodstvo skrbi za redno izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami podjetja in
sprejetim planom ter za posredovanje in prejemanje informacij v zunanjem okolju
(kupci, dobavitelji, banke, inšpektorji, strokovne institucije itd.).
Tajništvo:

skrb za vso potrebno administracijo,
sprejemanje, pregledovanje in skeniranje pošte,
odprava pošte po oddelkih,
sprejem strank in poslovnih partnerjev,
sprejemanje telefonskih klicev in posredovanje le-teh želenim osebam,
organizacija sestankov (vabilo, zapisnik, priprava prostora),
priprava poslovnega bontona in poslovne etike za podjetje,
priprava potnih nalogov,
organiziranje službenih potovanj,
razmnoževanje in skeniranje dokumentov,
shranjevanje dokumentacije v arhiv,
komuniciranje z ostalimi oddelki.
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Računovodstvo in finance:

organiziranost in vodenje računovodstva,
knjiženje in izdajanje faktur,
načrtovanje stroškov,
pridobivanje finančnih sredstev,
plačevanje obveznosti poslovnim partnerjem,
izterjava neporavnanih obveznosti,
vodenje knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil.
Prodaja:

kalkulant koordinira in vodi delovni proces prodaje in kalkulacij na domačem
in tujem trgu za vse vrste izdelkov,
spremljanje in analiziranje potreb tržišča po izdelkih iz programa in na tej
osnovi predvidevanja prodaje,
spremljanje razvoja trga in potreb kupcev ter odgovornost za nabor novih
izdelkov in programov,
spremljanje razvojnih trendov v svetu in pri konkurenci ter zaznavanje
priložnosti in nevarnosti,
pregled konkurence ter poznavanje naših prednosti in slabosti,
vodenje prodajne strategije in nastopa na trgu (sejmi, oglaševanje, prospekti,
prodajna mreža),
vodenje programa in odgovornost za uresničitev planiranega obsega prodaje
in prispevka za kritje na letnem nivoju,
določanje in priprava osnov za kalkulacije najzahtevnejših projektov v
sodelovanju z drugimi službami,
koordinacija dela med procesi in zunanjimi izvajalci,
pridobivanje poslov, pripravljanje pogodb in določanje plačilnih pogojev.
Inženiring:

spremljanje razvoja trga in potreb kupcev ter odgovornost za nabor novih
izdelkov in programov,
spremljanje razvojnih trendov v svetu in pri konkurenci ter zaznavanje
priložnosti in nevarnosti,
pregled konkurence ter poznavaje naših prednosti in slabosti.
vodenje razvoja novih in nadomestnih izdelkov ter uvajanje sprememb in
izboljšav na obstoječih izdelkih,
priprava mesečnih planov fakturiranja in mesečnih planov nabav,
odgovornost za realizacijo sprejetih naročil iz programa v potrjenih terminih,
predvidenih stroških iz kalkulacije in pričakovani kakovosti za kupca,
razvoj in vzdrževanje projektne pisarne,
vodenje kolegija inženiringa in koordinacijskih sestankov za najzahtevnejše
projekte,
nadzor nad vodenjem projektive in razvoja, vodji projektov, montažo in
servisi, predlaganje izboljšav za izboljšanje učinkovitosti teh služb in
koordinacija med njimi,
koordinacija dela med procesi in zunanjimi izvajalci za program,
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predlaganje in vodenje uvajanja izboljšav v izvedbenih procesih, potrebnih za
realizacijo naročil,
izbira najugodnejših dobaviteljev (ponudnikov) materialov in storitev za
projekte s sodelovanjem vodje projekta in vodje nabave,
likvidacija računov dobaviteljev in kontrola (primerjava) z naročilom oziroma
pogodbo,
spremljanje vseh podatkov, analiz in poročil, ki omogočajo in podpirajo
obvladovanje programa, ter ustrezno ukrepanje,
po podatkih tedensko in mesečno spremljanje uspešnosti posameznih
projektov in programa v celoti,
razvoj in vzdrževanje sistema kakovosti ISO 9001 in okoljskega standarda ISO
14001,
odgovornost za zagotavljanje in izboljševanje varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti za zaposlene v programu.
Proizvodnja/izvedba:

organiziranje, koordiniranje in vodenje procesa izvedbe,
sodelovanje in koncipiranje proizvodne politike na področju razvoja
proizvodnje,
nadzor nad planiranjem in vodenje usklajevanja z nabavo,
sodelovanje pri izvajanju investicij,
osebno ocenjevanje in predlaganje nagrajevanja ter napredovanja delavcev,
planiranje usposabljanja za zaposlene v procesu,
izvedba letnih intervjujev,
nadzorovanje izvrševanja nalog podrejenih,
poročanje o tekočih problematikah proizvodnje.
Nabava in izvoz:

koordiniranje in vodenje delovnega procesa v službi ter sodelovanje pri
koncipiranju in planiranju poslovne politike na področju nabave in izvoza,
odgovornost za obvladovanje kakovosti odnosov s tujim tržiščem na področju
nabave,
sodelovanje v poslovnem timu za kakovost, odgovornost za dopolnjevanje in
uvedbo informacijskega sistema na področju nabav in izvoza,
sodelovanje v projektih,
vodenje pregleda nad celotnim nabavnim poslovanjem in izvozom,
določanje plačilnih pogojev,
pridobivanje nabavnih poslov in pripravljanje pogodb,
sodelovanje pri pripravi prodajnih pogodb s tujimi partnerji,
spremljanje carinskih predpisov in zakona o obligacijskih razmerjih,
shranjevanje pogodb in komercialne dokumentacije,
ocenjevanje in presoja dobaviteljev,
obdelovanje najzahtevnejše dobave,
vodenje potrebne evidence, nadziranje zaloge in skladiščno poslovanje.
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Slika 13: Mikro organizacijska struktura podjetja Alu-Slo, d. o. o.

Vir: Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016.

Na sliki 13 je prikazana mikro organizacijska struktura podjetja Alu-Slo, d. o. o., ki je
razdeljena zelo podrobno in prikazuje oddelke, vodje oddelkov in delavce v
posameznih oddelkih podjetja.
Kadrovska struktura
Podjetje Alu-Slo, d. o. o., trenutno zaposluje petinsedemdeset ljudi. Največ zaposlenih
je v procesu izvedbe, kar sedeminpetdeset, medtem ko uprava (vodstvo, tajništvo,
računovodstvo in finance, informatika, vodje oddelkov v prodaji, inženiringa,
proizvodnji, nabavi in izvozu) šteje samo osemnajst zaposlenih. Letos so v podjetju
zaposlili tehnologa na področju ograj in vodjo kakovosti. Zaposliti nameravajo še dva
dodatna varilca in dva monterja na terenu. Ob povečanem obsegu dela najamejo
pogodbene delavce in študente.
Aktivnosti bodo usmerjali predvsem v:
pridobivanje novih kadrov,
usposabljanje in razvoj kadrov,
motiviranje zaposlenih,
skrb za zaposlene invalide.
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Tabela 18: Povprečna starost zaposlenih v podjetju Alu-Slo, d. o. o., v letu 2016
SEKTORJI

POVPREČNA STAROST
30–45 LET
40–45 LET
40–45 LET
40–45 LET
50 LET
30–45 LET
25–54 LET

Vodstvo
Nabava izvoz
Inženiring
Računovodstvo in finance
Tajništvo
Prodaja
Proizvodnja

Iz tabele 18 je razvidno, da ima proučevano podjetje v povprečju zaposlene ljudi, stare
40–45 let. To pomeni, da imajo v podjetju zaposlen relativno starejši kader, kar
pomeni, da imajo zaposleni veliko izkušenj, saj je večina izmed njih v podjetju že od
vsega začetka.
Izobrazbena struktura
Podjetje zaposluje visoko izobražen kader. V vodstvu, nabavi, inženiringu, prodaji,
računovodstvu in financah so zaposleni ljudje s 6. in 7. stopnjo izobrazbe smeri
strojništva in ekonomije, v proizvodnji pa je večina zaposlenih s srednješolsko
izobrazbo, največ strojnih tehnikov in varilcev, kar prikazuje slika 14. Podjetje stremi k
neprestanemu izobraževanju zaposlenih, zato jih večkrat letno usmerijo na razna
izobraževanja in usposabljanja.
Slika 14: Stopnja izobrazbe v posameznem sektorju podjetja Alu-Slo, d. o. o., v letu
2016
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Tehnično-tehnološka struktura
Zaradi hitrega razvoja tehnologije podjetje nenehno posodablja svojo opremo, ki jo
potrebuje za izdelavo svojih izdelkov. Ta oprema jim omogoča hitro in kakovostno
izdelavo izdelkov, s katerimi so lahko konkurenčni na trgu in s katerimi dosegajo želen
razvoj in rast podjetja. Proučevano podjetje ima v proizvodnji več kot 140 delovnih
strojev in druge delovne opreme, tabela 19 pa prikazuje le nekatere izmed njih.
Tabela 19: Delovni stroji in oprema podjetja Alu-Slo, d. o. o., v letu 2016
Delovni stroji in oprema podjetja
Žaga – razrezna – formatka
4-vogalna stiskalnica (10021)
Razrezna linija Elumatec DG 104 (30058)
Žaga ELU (62118)
Stroj za rebričenje
Laserski rezalnik (37420068)
Stroj za uvaljanje (792-103) Schüco ISO-5
Upogibni stroj CNC (062-7039)
Obdelovalni center PBZ-SCHUCO
Zapogibnik (D1340005)
Izrezovalna žaga AKS 134/10 Elumarec
Okrogilni stroj (B2826)
Kopirni rezkar (31122)
Štanca Jelšingrad EPU-32T (0039)
Zračna stiskalnica (20121)
CNC-stroj za rezkanje WEEKE
Multifunkcijska stiskalnica (296.346.234.)
Škarje za pločevino CNC (C020315)
Elektroekscentrična stiskalnica
Varilni aparat (16031734) MIG
Rezkalnik s pomičnim orodjem Elumatec
Varilni robot MOTOMAN 2XWG-3000
Vrtalni stroj BENCH DRILLING MACHINE
Žaga za Fe (971176001)
Mostno dvigalo ABUS ELV 3,2 x 14,98 m
Visokotlačni čistilec Lavorpro 86210815
Viličarji – paletni, bočni in čelni
Konzolno dvigalo
Vir: Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016.

Poslovna uspešnost podjetja
V tabeli 20 so za boljšo presojo poslovne uspešnosti podjetja prikazani čisti prihodki od
prodaje, odhodki in dobiček za zadnje štiri leta poslovanja. Upoštevati moramo, da je
bilo proučevano podjetje ustanovljeno sredi leta 2012 in je kljub temu doseglo skoraj 4
mio EUR prihodkov. Kljub gospodarski krizi podjetje raste, zato si podjetje zastavlja
vedno nove prodajne cilje, ki jih pridno uresničuje oziroma celo presega. Podjetje je v
vseh štirih letih svojega poslovanja vsako leto ustvarilo dobiček, oziroma kot je
razvidno iz tabele 20, se ta vsako leto povečuje.
Tabela 20: Čisti prihodki od prodaje podjetja Alu-Slo, d. o. o. (v EUR)
PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje
Stroški/odhodki
Izguba/dobiček

2012
3.816.979
3.698.465
133.693

2013
7.247.177
6.684.746
550.836

Vir: AJPES, 2016.
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2014
7.639.979
7.359.410
329.083

2015
9.006.815
8.720.568
366.220

4.2 Predstavitev obstoječe vizije, politike podjetja in strategije
4.2.1 Vizija podjetja
Vizija podjetja se glasi: »Razvojna vizija podjetja Alu-Slo, d. o. o., je postati vodilni
ponudnik aluminijskih konstrukcij v gradbeništvu v srednji Evropi, usposobljen za velike
objekte. Obenem bomo širili ponudbo s programom ALU stavbnega pohištva in
programom zahtevnih izdelkov iz aluminija. Projektirali bomo celovite in najboljše
rešitve, glede na potrebe odjemalcev, izdelke in storitve podjetja bomo dosegali
najvišjo kakovostno raven. Z nenehnim načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem
bomo dvigovali nivo znanja, vrednot in kulture vseh zaposlenih.« (Interno gradivo
podjetja, Alu-Slo, d. o. o., 2016)
4.2.2 Poslanstvo podjetja
»Poslanstvo podjetja Alu-Slo, d. o. o., je razvoj, izdelava in montaža aluminijskih
konstrukcij v gradbeništvu, ki uresničujejo številne zamisli arhitektov in investitorjev za
zadovoljstvo odjemalcev. V gradbeništvu bomo širili ponudbo ALU stavbnega pohištva,
obenem pa povečevali delež prodaje zahtevnih finalnih izdelkov iz aluminija za potrebe
najzahtevnejših uporabnikov.« (Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016)
4.2.3 Vrednote podjetja
Podjetje ima jasno zapisane vrednote podjetja: »S svojo dejavnostjo želimo vplivati na
dvig nivoja kulture bivanja, pozorno slediti zahtevam svojih odjemalcev, razumeti
njihova pričakovanja in vedno držati dano besedo ter narediti še nekaj več od
pričakovanega. Zato se bomo zavzemali za razvoj poslovne odličnosti in uvajanje
stalnih izboljšav na vseh področjih delovanja, s čimer bomo zagotavljali celovito
kakovost procesov, proizvodov in storitev po dostopni ceni.
Vsi zaposleni v podjetju bomo s poštenim in spoštljivim odnosom znotraj in izven
podjetja imeli spoštljiv odnos do okolja. S stalnimi izboljšavami, iniciativnostjo in
marljivostjo bomo odgovorno zagotavljali uresničitev zastavljenih ciljev podjetja.«
(Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016)
Proučevano podjetje gradi svojo politiko na bistvenih vrednotah, ki so (Interno gradivo
podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016):
»kakovost,
odgovornost,
sodelovanje,
znanje in
ustvarjalnost«.
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»Kakovost je pomembna konkurenčna prednost in vrednota. Uveljavimo jo z načeli in
standardi kakovosti ter načeli in standardi odgovornega ravnanja z okoljem ISO.
Odgovornost se odraža v odnosu do dela in v medsebojnih odnosih znotraj podjetja,
kakor tudi v odnosih do zunanjih partnerjev in konkurence. Z zaupnimi viri ravnamo
odgovorno in skrbno ter skrbimo za povratne informacije.
Sodelovanje zajema medsebojno pomoč pri delu, informiranje o skupnih interesih in
sodelovanje z ostalimi za čim učinkovitejše reševanje problemov.
Znanje temelji na nenehnem izpolnjevanju posameznika in prenosu znanja na druge
zainteresirane. Prenos novih znanj in dobre prakse v poslovanje mora biti stalnica pri
delu.
Ustvarjalnost se odraža z nenehnim iskanjem in uvajanjem novih in bolj učinkovitih
rešitev v izdelkih in procesih.«
4.2.4 Strateška usmeritev
Podjetje Alu-Slo, d. o. o., ima v internem gradivu, na oglasni deski in spletni strani
zapisano svojo strateško usmeritev: »V svetovni konkurenci želimo biti med
najboljšimi. To dosegamo s stalnim in merljivim izboljševanjem našega dela, naših
poslovnih procesov in svojih proizvodov. Dogovorjeni postopki upoštevajo zahteve
kupcev in našega strokovnega znanja. V vseh njihovih dejavnostih se morajo postopki
dosledno izvajati. Vedno bomo pripravljeni na hiter odziv in prilagajanje spremembam
na trgu.
Kakovost izdelkov in proizvodov se prilagaja visokim pričakovanjem naših kupcev.
Izpolnjevanje teh pričakovanj je ključnega pomena za uspeh podjetja in s tem za
ohranjanje delovnih mest. Nesporna kakovost našega dela je pogoj za izpolnitev
pričakovanj notranjih in zunanjih kupcev. Ohranjanje visokega nivoja kakovosti in
nenehno izboljševanje je naša stalna naloga. Vsi nadrejeni imajo odgovornost, da svoje
sodelavce za njihovo delo ustrezno usposobijo. S stalnim izobraževanjem znanje
ohranjajo in ga nadgrajujejo.« (Interno gradivo podjetja Alu-Slo, d. o. o., 2016)
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5 PROUČEVANJE OKOLJA
5.1 Proučevanje zunanjega okolja podjetja
5.1.1 Ocena predvidenega razvoja okolja
Proučili smo naslednja okolja:
– ekonomsko okolje,
– družbenopolitično okolje,
– tehnično-tehnološko okolje,
– ekološko okolje,
– trge (oskrbne z viri, prodajne, delovne sile in kapitala).
Ekonomsko okolje
Bruto domači proizvod je bil v letu 2016 večji za 2,3 %, kar je posledica nadaljevanja
ugodnih izvoznih gibanj in okrepitve zasebne potrošnje. BDP je bil v prvi polovici leta
medletno večji za 2,5 %, razpoložljivi kazalniki aktivnosti in razpoloženja pa so
nakazovali podobna gibanja tudi v drugi polovici leta. Izvoz ostaja ključni dejavnik rasti
gospodarske aktivnosti. V prihodnjih dveh letih se bo široko osnovana gospodarska rast
nadaljevala, njeno povečanje v letu 2017 bo posledica obnovljene rasti državnih
investicij. Posledično se bo povečala celotna investicijska potrošnja, kjer se pričakujejo
podobno ugodna gibanja zasebnih investicij kot lani. Rast zasebne potrošnje bo v
obdobju napovedi zlasti pod vplivom ugodnih razmer na trgu dela višja kot v
predhodnih letih. Rast zasebne potrošnje se je v prvi polovici 2016 okrepila (1,9 %
medletno), izboljšanje kazalnika razpoloženja potrošnikov v zadnjih mesecih, ki je bil
nad dolgoletnim povprečjem, pa nakazuje nadaljnjo krepitev v drugi polovici leta
(UMAR, 2016).
Rast zaposlenosti se je v letu 2016 še krepila, medtem ko se v prihodnjih dveh letih
pričakuje nadaljevanje ugodnih gibanj, a bo rast nekoliko skromnejša tudi zaradi
naraščajočih demografskih pritiskov (UMAR, 2016).
Letošnja rast osnovne inflacije izhaja iz višjih cen storitev, saj cene neenergetskega
blaga ostajajo podobne kot lani. V naslednjih dveh letih se bodo ob upoštevanju
predpostavk glede cen surovin cenovni pritiski iz tujine postopoma krepili, kar bo prek
višjih uvoznih cen neposredno vplivalo na skupno inflacijo, posredno pa bi lahko k
prenosu višjih cen surovin v osnovno inflacijo prispevala okrevanje domače potrošnje
in postopno zapiranje proizvodne vrzeli (UMAR, 2016). Iz predstavljene analize lahko
ugotovimo, da gospodarstvo počasi napreduje, zato lahko pričakujemo povečano rast
podjetja.
Družbenopolitično okolje
Na podjetja vpliva vedno ostrejša zakonodaja, ki ji morajo v podjetju samem nenehno
slediti saj se vseskozi spreminja. Zaradi vključevanja v mednarodno okolje morajo
slediti tudi zakonodaji na tujih trgih. Država spodbuja podjetništvo in razvoj v Sloveniji,
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zato omogoča razne pomoči podjetjem v smislu subvencij razpisanih s strani države in
nepovratna sredstva. Podjetja razbremeni zaradi velikih stroškov poslovanja in jim
omogoča investicije v sam razvoj podjetja. V Sloveniji imamo nadpovprečno izobražene
ljudi, zato moramo to znati izkoristiti, da bomo lahko v koraku oziroma konkurenčni z
razvitim svetom.
Soodvisnost, globalizacija in vpetost v mednarodno okolje so pojmi, ki dobivajo nove
razsežnosti. Nenehen razvoj in vedno nove tehnologije drastično spreminjajo svet
ekonomije, dela in družbe kot celote. Družbeno okolje, v katerem živimo, močno vpliva
na življenje posameznika. Posameznik se mora hitro prilagajati nenehnim
spremembam v okolju, saj si tako omogoča večjo konkurenčnost na trgu. Če pri tem ni
uspešen, tvega izgubo delovnega mesta. Zlasti globalizacija pušča največje posledice
predvsem na strokovno manj izobraženi delovni sili v razvitejših državah, zato sta
strokovna usposobljenost in razumevanje vpetosti v mednarodno okolje še kako
pomembna. V tej globalni igri je ekonomski uspeh zagotovljen samo najizvirnejšim,
najzanesljivejšim in najprodornejšim ponudnikom. Nova delovna mesta se bodo
odpirala na tistih področjih, kjer se že sedaj multiplicirajo potrebe človek (VS-Bled,
2016).
Tehnično-tehnološko okolje
Naša življenja so se zaradi hitrega tehnološkega napredka današnje družbe zelo
spremenila. Skoraj ne znamo si več predstavljati vsakdanjika brez mobilnega telefona,
interneta ali družabnih omrežij. Prav zaradi tega je informacijska in komunikacijska
tehnologija pomembna za razvoj naše družbe in gospodarstva. Nove hitro razvijajoče
se informacijske tehnologije posegajo v vse dele družbe in s tem vplivajo na načine
komuniciranja, navade posameznikov in tudi na poslovanje podjetij. Razvoj
informacijske družbe spremljamo s kazalniki o opremljenosti in uporabi računalniških
tehnologij, o razvitosti e-veščin ter o dostopu in namenu uporabe interneta v
gospodinjstvih in pri posameznikih ter v podjetjih. Pri podjetjih se statistično spremlja
tudi uporaba interneta za oglaševanje, komuniciranje (opremljenost s spletno stranjo,
uporaba družabnih medijev), trgovanje (prodaja prek spletnih strani) in vključenost
računalniških tehnologij v poslovanje (STAT, 2016).
Ekološko okolje
Tako država kot proučevano podjetje se zavedata, kako pomembna je odgovornost do
okolja. Država tako zahteva vse kompleksnejšo in zahtevnejšo okoljsko zakonodajo,
podjetje pa sledi tem zahtevam in prepisom ter jih izpolnjuje. Velika medijska
seznanjenost in vse pogostejše zavedanje kupcev dajeta prednost okolju prijaznim
izdelkom. Cilj je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje
generacije, saj so nove tehnologije okolju prijaznejše in energetsko varčnejše.
Trendi na področju okolja so v zadnjih letih usmerjeni predvsem v pridobivanje
električne energije iz obnovljivih virov energije, saj so praktično neizčrpni in ne
povzročajo težav z odpadki ali izpusti ogljikovega dioksida v ozračje, še posebej v
primerjavi s fosilnimi gorivi. Za njihovo izkoriščanje potrebujemo namreč velike količine
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dragih naprav (na primer velike površine, potrebne za sončne celice, veliko število
velikih vetrnic za učinkovito vetrno farmo itd.). Možnosti izkoriščanja obnovljivih virov
so biomasa, bioplin, sonce, veter in voda (BIOREGIO, 2016).
Trgi
Postopne spremembe niso več dovolj za uspeh na trgu, saj ta danes deluje drugače, kot
je deloval še pred kratkim. Podjetja morajo nenehno spremljati razmere na domačem
in tujem trgu. Zaradi velike konkurence tako na domačem kot na tujem trgu pa morajo
biti vse bolj prilagodljiva. Prav zato je pomembno, da trgu ponudimo kakovostne in
inovativne izdelke. Ločimo naslednje vrste trgov: blagovni in storitveni trg, denarni trg,
trg dela in trg kapitala.
Prodajni trg
Mnoga podjetja se morajo za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov, rasti in
primernega donosa širiti na nove trge, pridobiti nove kupce in oblikovati nove prodajne
poti. Mnoga za to razvijejo tudi nove izdelke, rešitve in storitve. Predvsem to velja za
vse izvoznike, podjetja in dejavnosti, ki ne delujejo zgolj na domačem trgu.
Podjetja se sprašujejo, kako izbrati in priti na nove trge, katere prodajne poti izbrati,
kako učinkovito napraviti analizo trga in konkurence, kateri način nakupovanja in
obnašanja kupcev/potrošnikov prevladuje, kako začeti samo operacijo in podobno.
Predvsem pa se sprašujejo, kako zagotoviti, da bo odločitev za neposreden nastop na
novem trgu ali nastop prek posrednikov, zastopnikov, ki vedno vsebuje tudi del
tveganja, čim prej prinesla pričakovane oziroma zadostne rezultate in se bo naložba
povrnila (Mercuri, 2016).
Podjetje večino svojih izdelkov proda v tujino, predvsem v Nemčijo in Avstrijo, prisotno
je tudi v Madžarski, Hrvaški, Švici, Veliki Britaniji in seveda Sloveniji. Podjetje se mora
truditi obdržati obstoječe trge, hkrati pa iskati potencialne na novih, še ne raziskanih
trgih, kot so Češka, Poljska, Italija, Rusija in države bivše Jugoslavije. Zaradi vse večje
konkurence je za isti oziroma podoben izdelek primorano znižati ceno.
Oskrbni trg z viri
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je pretok blaga vse lažji, zato se vedno več
podjetij odloča za poslovanje s tujimi ponudniki, kar ima za posledico večjo ponudbo
surovin in materiala, ki pa je bistveno cenejša zaradi velike konkurence. Podjetje se
trenutno oskrbuje z viri iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Italije in Slovenije. Zaradi
dobav materiala iz tujine so daljši dobavni roki in zaradi nižjih cen je včasih slabša tudi
kakovost materiala.
Trg delovne sile
Podobno kot v prejšnjih recesijah se je tudi v sedanji gospodarski krizi delovna
aktivnost najbolj zmanjšala pri mladih in slabše izobraženih, večja brezposelnost med
moškimi v prvih letih krize pa se pripisuje zatonu gradbeništva. Med iskalci zaposlitve
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na splošno govorimo o dveh ranljivejših skupinah. V zadnjih letih se je najbolj poslabšal
položaj mladih iskalcev prve zaposlitve s pomanjkanjem delovnih izkušenj. Sledijo jim
starejši od petdeset let, ki po izgubi zaposlitve ponovno poskušajo vstopiti na trg dela.
Močno so se zmanjšale predvsem zaposlitvene možnosti mladih z višjo in visoko
izobrazbo. Za Slovenijo sta v primerjavi z drugimi državami Evropske unije značilni
nadpovprečno visoka vključenost mladih v visokošolsko izobraževanje in velik delež
mladih, ki združujejo izobraževanje in delovno aktivnost (Delo, 2016). Žalosti pa
dejstvo, da država izobražuje mlade, po zaključku študija pa jim ne nudi prve
zaposlitve, zato se izobražen kader vse več odloča za delo v tujini. Na drugi strani pa
država podaljšuje delovno dobo in morajo zaposleni delati vedno dlje, namesto bi dali
priložnost mlademu in zagnanemu kadru. Slovenija tako že vrsto let izstopa po deležu
začasnih zaposlitev med mladimi, ki je največji v Evropski uniji.
Trg kapitala
Po gospodarski krizi leta 2008 je ogromno podjetij šlo v stečaj, nekatera podjetja pa si
še do danes niso opomogla. Razmere na trgu kapitala niso ugodne, saj bodo finančni
trgi potrebovali več let, da se bodo vrnili v prvotno stanje. Podjetja vse težje dobijo
posojila, obrestne mere pa so zelo visoke. Zato se podjetja odločajo za posojila v tujini
po nižjih obrestnih merah.
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5.1.2 Analiza okoljskih priložnosti, nevarnosti in razvojnih tveganj za podjetje
5.1.2.1

Shema za opis priložnosti in nevarnosti v okolju

Prodajni trg

Trgi

Ekološko okolje

Tehničnotehnološko okolje

Družbenopolitično
okolje

Ekonomsko okolje

Tabela 21: Shema za opis priložnosti in nevarnosti v podjetju Alu- Slo, d. o. o.
PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

RAZVOJNA TVEGANJA

– izkoristiti trenutne
razmere v gospodarstvu
in preživeti v
nestabilnem okolju

– inflacija
– gospodarska kriza
– slabi krediti
– visoke obrestne mere
– nezaposlenost
– nizke cene izdelkov,
veliki stroški
– plačilna nedisciplina
– ostrejša zakonodaja
(dolgi postopki)
– politična usmerjenost
– zakonodaja na področju
zaposlitve
– sindikati
– migracije
– težje sledenje novi
tehnologiji (finančno)
– hitro zastarela oprema

– nestabilno ekonomsko
okolje

– okolju prijazni izdelki
– vedno ostrejša okoljska
zakonodaja
– davki in denarne kazni
za osveževanje

– ekološka zakonodaja
na področju ravnanja z
odpadki je vse strožja in
kompleksnejša

– gospodarska kriza v
svetu

– neugoden trg

– vse večja konkurenca
– posledično zniževanja
cen zaradi velike
konkurence

– zaradi širitve na
neprisotne tuje trge se
to lahko izkaže kot
neuspeh

– zaposlovanje mladih
– nepovratna sredstva
Evropske unije
– subvencije
– izplačilo odškodnin za
poškodbe
– nove tehnologije
– novi stroji
– nova znanja
– oglaševanje
– novi in kakovostni
materiali
– novi izdelki
– informacijski sistem
– ekološko ravnanje z
odpadki,
– okoljski standardi
– ponujanje okolju
prijaznih izdelkov
– racionalno varčevanje z
energijo
– razširiti izdelke še na
druge tuje trge zaradi
povečanega
povpraševanja
– vse lažji dostop do tujih
trgov (kupcev) – Češka,
Poljska, Italija, Rusija in
države bivše Jugoslavija
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– nestabilne in negotove
družbenopolitične
razmere

– hiter napredek v
tehnologiji (pojav novih
strojev)

Oskrbni trg z
viri
Trg delovne
sile
Trg
kapitala

– vse lažji dostop do
različnih (tujih)
dobaviteljev (Madžarska,
Italija, Avstrija, Nemčija)
– nižje cene blaga in
storitev
– visoko izobraženi ljudje
– veliko število mladih
brezposelnih
– poceni delovna sila iz
držav bivše Juge
– lažja pridobitev
ugodnih posojil v tujini
zaradi sodelovanja s
tujimi podjetji

– daljši in nepravočasni
roki dobave

– slaba kakovost blaga in
storitev zaradi nizkih cen

– ključen izobražen in
mlad kader odhaja v
tujino
– starejši delajo vse dlje
(zmanjševanje
pokojninske dobe)
– nezmožnost
odplačevanja velikih
posojil

– dolgoletno
izobraževanje mladih, ki
se po zaključku študija
odločijo za delo v tujini,
ker doma ni primernega
delovnega mesta
– neugoden trg kapitala
(visoke obrestne mere,
ostrejša pridobitev
posojil)

Tabela 21 prikazuje opis priložnosti in nevarnosti ter razvojna tveganja proučevanega
podjetja. Največjo nevarnost podjetju trenutno predstavlja ekonomsko okolje, saj
plačilna nedisciplina kupcev podjetju predstavlja veliko nevarnost, zato morajo
pravočasno ukrepati in sprejeti pravilne odločitve. Nevarnost, ki trenutno preži na
podjetje, je tudi velika konkurenca, zato se vseskozi trudijo trgu ponuditi nekaj več.
Podjetje se trudi povečati prodajo izdelkov na tuji trg in trgu ponuditi kakovostne
izdelke po najnižjih cenah. Vendar pa je zaradi trenutne situacije (gospodarske krize) in
velike konkurence to zelo težko, zato v teh časih preživijo le najmočnejši.
5.1.2.2

Sinteza zunanjih dejavnikov – EFAS

Za proučevano podjetje smo določili in identificirali njegove zunanje dejavnike. Izdelali
smo tabelo EFAS, v kateri smo ocenili priložnosti in nevarnosti okolja. Za vsako izmed
navedenih priložnosti in nevarnosti smo navedli najpomembnejše zunanje dejavnike in
jim določili težo za vsak dejavnik posebej. Nato smo podali oceno, kako dobro se
management podjetja odziva na te dejavnike. Kot je razvidno iz tabele 22, rezultati
skupne ocene, ki je 3,60, kažejo, da je proučevano podjetje nekoliko nad povprečjem v
panogi.
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Tabela 22: Tabela EFAS za podjetje Alu-Slo, d. o. o.
Zunanji dejavniki
Priložnosti
Širitev na nove
trge

Teža

Ocena Tehtana
ocena

Komentar

0,2

4,1

0,82

Podjetje večino svojih izdelkov proda v
tujino (80 %), zato mora ponudbo širiti
na nove tuje trge: Češka, Poljska, Italija,
Rusija in države bivše Jugoslavije.

0,15

3,0

0,45

0,15

1,0

0,15

0,1

4,8

0,48

Večja ponudba izdelkov posledično
pomeni večjo prodajo.
Podjetje ima možnost koriščenja
nepovratnih sredstev Evropske unije,
subvencij itd.
Vse lažji dostop do različnih (tujih)
dobaviteljev, podjetje se oskrbuje z
dobavitelji iz Madžarske, Italije, Avstrije
in Nemčije. Nižje cene blaga in storitev.

Nevarnosti
Konkurenca

0,1

4,0

0,40

Gospodarska kriza

0,1

4,5

0,45

Zakonodaja

0,05

4,9

0,25

Trg kapitala

0,15

4,0

0,6

Razvoj novih
izdelkov
Nepovratna
sredstva Evropske
unije
Dobavitelji

Skupna ocena

1,00

Vse večja konkurenca na trgu sorodnih
izdelkov.
Zaradi gospodarske krize stagnacija in
upad prodaje.
Vse ostrejša zakonodaja, ki prinaša
večanje stroškov pridobivanja dovoljenj
in izobraževanja.
Neugoden trg kapitala (visoke obrestne
mere, ostrejša pridobitev posojil).

3,60

5.1.3 Analiza razvojnih prednosti in pomanjkljivosti proučevanega podjetja v
primerjavi z drugimi
V magistrskem delu bomo predstavili dva najpomembnejša konkurenta proučevanega
podjetja:
podjetje Alu Alprem, d. o. o.,
podjetje Reflex, d. o. o.
Kratka predstavitev konkurenčnega podjetja Alu Alprem, d. o. o.
Podjetje Alu Alprem, d. o. o., več kot desetletje nadaljuje tradicijo podjetja Alprem,
d. d., s sedežem v Kamniku. V podjetju je zaposlenih skoraj sto ljudi. Področje
delovanja podjetja je proizvodnja in montaža ALU-stavbnega pohištva različnih
kakovostnih in cenovnih razredov. S svojimi izdelki zadovoljujejo vse od individualnih
stanovanj in družinskih hiš, do velikih poslovnih zgradb in trgovskih centrov. Njihove
storitve vključujejo svetovanje, načrtovanje, proizvodnjo in montažo izdelkov. Iz
njihovih referenc je razvidno, da so prisotni v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, Hrvaški, Češki,
Rusiji, Ukrajini in Veliki Britaniji (Spletna stran podjetja Alu Alprem, d. o. o., 2016).
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Tabela 23: Prihodki od prodaje podjetja Alu Alprem, d. o. o. (v EUR)
PRIHODKI OD PRODAJE

2012

Čisti prihodki od prodaje na
domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem
trgu
Skupni prihodki od prodaje

2013

2014

2015

2.435.529

3.089.776

660.800

1.559.851

426.720

2.913.296 3.763.935

3.995.380

3.516.496

2.570.292 3.103.135
343.004

Vir: AJPES, 2016.

Glavna dejavnost podjetja je izdelava:
aluminijastih oken in vrat,
steklene fasade,
steklene predelne stene,
protipožarni elementi,
zimski vrtovi.

Prodajni program pa dopolnjujejo:
– steklene strehe in nadstreški,
– balkonske in vrtne ograje,
– e-program.

Kratka predstavitev konkurenčnega podjetja Reflex, d. o. o.
Podjetje Reflex, d. o. o., ima sedež in poslovno enoto v Podgradu pri Gornji Radgoni,
ter dve poslovni enoti še v Meleh pri Gornji Radgoni in Poljčanah. V vseh poslovnih
enotah je zaposlenih 270 delavcev. Reflex, d. o. o., je slovensko podjetje, ki se ukvarja z
oplemenitenjem in predelavo ploščatega stekla ter že štiri desetletja razvija in
izpopolnjuje ponudbo svojih izdelkov in storitev. Ima široko izbiro izolacijskih, kaljenih
in lepljenih stekel. Z odprtjem nove poslovne enote v Poljčanah je podjetje razširilo
svojo dejavnost tudi na izdelavo izdelkov iz aluminija. Razvilo je še dve vzporedni
dejavnosti: proizvodnjo tuš kabin in proizvodnjo hladilniških vrat. Podjetje obvladuje
trge v Sloveniji, Hrvaški in Avstriji (Spletna stran podjetja Reflex, d. o. o., 2016).
Tabela 24: Prihodki od prodaje podjetja Reflex, d. o. o. (v EUR)
PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Skupni prihodki od prodaje
Vir: AJPES, 2016.
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2014
13.294.337
12.394.582
25.688.919

2015
14.410.619
11.269.723
25.680.342

Glavna dejavnost podjetja je izdelava:
aluminijastih oken,
aluminijastih vrat,
požarnih vrat,
aluminijastega drsnega sistema,
fasadnega sistema,
toplo-hladilne fasade
tuš kabin,
fasadnih sistemov za prenovo objektov.

5.2 Proučevanje notranjega okolja podjetja
5.2.1 Analiza virov ali zmožnosti podjetja
Analiza virov ali zmožnosti podjetja je usmerjena v notranje okolje podjetja, pri čemer
smo s pomočjo delovnega lista primerjali podjetje Alu-Slo, d. o. o., s konkurenčnim
podjetjem. Kot najprimernejšega konkurenta proučevanega podjetja smo izbrali
podjetje Alu Alprem, d. o. o., in sicer po naslednjih kriterijih:
podobna dejavnost podjetja,
velikost podjetja,
podoben obseg poslovanja,
podobni prodajni trgi.
Analiza virov je zasnovana funkcijsko in je usmerjena v proučevanje poslovnih funkcij
podjetja. Ugotovitve smo prikazali v tabeli 25.
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Tabela 25: Delovni list podjetja Alu-Slo, d. o. o.
Kriteriji

Ocenjevanje v
primerjavi z glavno
konkurenco
Mnogo
slabše

Mnogo
bolje

Enako

X
Marketing

kakovost

oprema

X

Proizvodnja

dejavnost

X

rast

X

poslovna
uspešnost

X

Finance

starostna
struktura

Obrazložitev

X

Kadrovanje
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V proučevanem podjetju stremijo k
visoki kakovosti svojih izdelkov in
storitev,
zato
nenehno
izobražujejo svoj kader in razvijajo
nove izdelke, da so lahko
konkurenčnejši na trgu. Podjetje je
certificirano po standardu za
zagotavljanje kakovosti ISO 9001.
Tudi konkurenčno podjetje stremi
h kakovosti svojih izdelkov, saj
imajo certifikat za vodenje in
kakovost.
Proučevano podjetje ima za razliko
od konkurence visokotehnološko
opremljeno proizvodnjo, saj se
zaveda, da le tako dosega hitro in
kakovostno
izdelavo
svojih
izdelkov.
Podjetje Alu-Slo, d. o. o., v
primerjavi s konkurenco izdeluje
podobne izdelke (aluminijasta
okna in vrata, steklene fasade,
zimske vrtove, ograje).
Glede na prihodke od prodaje je
proučevano
podjetje
mnogo
boljše, ker je v primerjavi s
konkurenčnim podjetjem ustvarilo
več prihodkov od prodaje.
Konkurenčno podjetje je v letu
2015 ustvarilo celo nižje prihodke
kot leto poprej.
Tudi iz skupnih prihodkov je
razvidno, da je podjetje Alu-Slo, d.
o. o., mnogo uspešnejše, saj je v
zadnjih štirih letih ustvarilo več
prihodkov
kot
konkurenčno
podjetje.
Trenutna
starostna
struktura
podjetja Alu-Slo, d. o. o., ni
ugodna, saj je povprečna starost
zaposlenih 40–45 let. Vendar bi
morali začeti iskati mlad, izobražen
in zagnan kader, ki bi prinesel
svežino in nove ideje. Podjetje Alu
Alprem, d. o. o., pa zaposluje

predvsem mlajši kader.
izkušnje
zaposlenih

število
zaposlenih

Trgi

X

X

geografska
razsežnost

X

V podjetju Alu-Slo, d. o. o., so
zaposleni delavci z dolgoletnimi
izkušnjami in strokovnjaki na
svojem področju v tem podjetju,
dobro poznajo svoje delo in vedo,
kako
reagirati
ob
nastalih
situacijah. Konkurenčno podjetje
pa zaposluje predvsem mlajši
kader, ki seveda nima toliko
izkušenj.
Trenutno število zaposlenih v
proučevanem
podjetju
(75
zaposlenih)
je
manjše
od
konkurenčnega (približno 100
zaposlenih).
Podjetje Alu-Slo, d. o. o., prodaja
svoje izdelke predvsem v tujino (80
%), za razliko od konkurence, ki
večino svojih izdelkov proda na
domačem trgu, kar je razvidno iz
prihodkov na domačem in tujem
trgu podjetja Alu Alprem, d. o. o.

Pri analizi virov in zmožnosti podjetja smo kriterije analizirali in jih primerjali s
konkurenco. Pri obstoječem podjetju smo za vsak kriterij določili, ali je mnogo boljše,
enako ali mnogo slabše v primerjavi s konkurenco. Ugotovili smo, da je proučevano
podjetje v primerjavi s konkurenco na večini področij enako ali boljše od konkurence.
Ugotovili smo, da je mnogo slabše od konkurence pri kriteriju kadrovanje, in sicer je pri
starostni strukturi v podjetju trenutna povprečna starost zaposlenih 40–45 let, česar se
v podjetju zavedajo, zato bodo začeli iskati mlad, izobražen in zagnan kader, ki bo
prinesel svežino in nove ideje v podjetje. Podjetje Alu-Slo, d. o. o., ima manjše število
zaposlenih v primerjavi s konkurenco. Podjetje smo ocenili kot boljše od konkurence
pri kriteriju oprema, saj ima proučevano podjetje na novo opremljeno
visokotehnološko proizvodnjo – zaveda se, da le tako lahko dosega hitro in kakovostno
izdelavo svojih izdelkov. Mnogo boljše pa je tudi pri rasti in poslovni uspešnosti
podjetja, saj manjše število zaposlenih ustvari večje prihodke od prodaje. Od
konkurence je podjetje boljše tudi pri prodaji na tuje trge, saj podjetje Alu Alprem, d. o.
o., večino svojih izdelkov proda na domačem trgu, proučevano podjetje pa večino na
tujih trgih (80 %).
5.2.2 Sinteza notranjih dejavnikov – IFAS
Za proučevano podjetje smo določili in identificirali njegove notranje dejavnike. Izdelali
smo tabelo IFAS, v kateri smo primerjali prednosti in slabosti notranjega okolja. Podali
smo oceno, kako dobro podjetnik te dejavnike trenutno obvladuje. Kot je razvidno iz
dobljenih rezultatov oziroma skupne ocene 3,97, je proučevano podjetje nad
povprečjem v panogi.
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Tabela 26: Tabela IFAS za podjetje Alu-Slo, d. o. o.
Notranji dejavniki

Teža

Ocena

Tehtana
ocena

Komentar

Prednosti
Kakovost izdelkov

0,15

4,0

0,60

Izkušeno vodstvo
in ostali zaposleni

0,2

3,8

0,76

Odnosi med
zaposlenimi

0,05

3,9

0,195

Geografska
razsežnost

0,15

4,0

0,60

V podjetju stremijo k visoki kakovosti
svojih izdelkov in storitev, zato
nenehno izobražujejo svoj kader in
razvijajo nove izdelke. Podjetje je
certificirano po standardu za
zagotavljanje kakovosti ISO 9001.
V podjetju so zaposleni delavci z
dolgoletnimi izkušnjami in
strokovnjaki na svojem področju v
tem podjetju, ki dobro poznajo svoje
delo in vedo, kako reagirati ob
nastalih situacijah.
Dobri odnosi zaposlenih v podjetju so
ključni dejavnik za dobro in nemoteno
izvedbo dela.
Podjetje večino svojih izdelkov proda
na tuje trge (80 %): Avstrija, Nemčija,
Madžarska, Hrvaška, Švica in Velika
Britanija.

Kader

0,15

4,5

0,675

Starostna struktura

0,1

4,0

0,40

Visoki stroški
poslovanja
Število zaposlenih

0,05

3,0

0,15

0,15

3,9

0,59

Slabosti

Skupna ocena

1,00

3,97
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Odhod ključnega kadra v pokoj in h
konkurenci.
Trenutna starostna struktura podjetja
ni ugodna, saj je povprečna starost
zaposlenih 40–45 let. Podjetje mora
začeti iskati mlad, izobražen in zagnan
kader, ki bi v podjetje prinesel svežino
in nove ideje.
Ugotoviti, kje lahko zmanjšajo
stroške.
Trenutno je v podjetju zaposlenih 75
zaposlenih, zato bodo glede na njihov
obseg poslovanja in možnost širitve
na druge trge morali zaposliti
dodaten kader.

5.3 Celovita presoja podjetja in okolja
Sinteza zunanjih in notranjih dejavnikov – SFAS
Z metodo SFAS smo povzeli strateške dejavnike podjetja, tako da smo kombinirali
zunanje dejavnike iz tabele EFAS z notranjimi dejavniki iz tabele IFAS. Določili smo težo
posameznega dejavnika in podali oceno, kako dobro podjetnik te dejavnike trenutno
obvladuje. Kot je razvidno iz dobljenih rezultatov oziroma skupne ocene 3,85, je
proučevano podjetje nad povprečjem v panogi.
Tabela 27: Tabela SFAS za podjetje Alu-Slo, d. o. o.
Strateški
dejavniki

Teža

Ocena

Tehtana
ocena

Trajanje
Krat.

Sred.

Širitev na
nove trge (O)

0,15

4,1

0,62

Dobavitelji
(O)

0,10

4,8

0,48

X

Nepovratna
sredstva
Evropske
unije (O)
Konkurenca
(T)

0,10

1,0

0,10

X

0,05

4,0

0,20

Trg kapitala
(T)

0,10

4,0

0,40

Kakovost
izdelkov (S)

0,15

4,0

0,60

Komentar
Dolg
.
X

X

X

X
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Podjetje večino svojih
izdelkov proda v tujino
(80 %), zato mora
ponudbo širiti na nove
tuje trge: Češka,
Poljska, Italija, Rusija in
države bivše
Jugoslavije.
Vse lažji dostop do
različnih (tujih)
dobaviteljev, podjetje
se oskrbuje z
dobavitelji iz
Madžarske, Italije,
Avstrije in Nemčije.
Nižje cene blaga in
storitev.
Podjetje ima možnost
koriščenja nepovratnih
sredstev Evropske
unije, subvencij itd.
Vse večja konkurenca
na trgu sorodnih
izdelkov.
Neugoden trg kapitala
(visoke obrestne mere,
ostrejša pridobitev
posojil).
V podjetju stremijo k
visoki kakovosti svojih
izdelkov in storitev,
zato nenehno
izobražujejo svoj kader
in razvijajo nove
izdelke. Podjetje je

Geografska
razsežnost
(S)

0,15

4,0

0,60

X

Starostna
struktura
(W)

0,10

4,0

0,40

X

Kader (W)

0,10

4,5

0,45

X

Skupna
ocena

1,00

3,85
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certificirano po
standardu za
zagotavljanje kakovosti
ISO 9001.
Podjetje večino svojih
izdelkov proda na tuje
trge (80 %): Avstrija,
Nemčija, Madžarska,
Hrvaška, Švica in Velika
Britanija.
Trenutna starostna
struktura podjetja ni
ugodna, saj je
povprečna starost
zaposlenih 40–45 let.
Podjetje mora začeti
iskati mlad, izobražen
in zagnan kader, ki bi
prinesel svežino in
nove ideje.
Odhod ključnega kadra
v pokoj in h
konkurenci.

6 PREDLOG STRATEGIJ ZA OBDOBJE OD LETA 2017 DO LETA
2021
Podali bomo predlog strategij za časovno obdobje od leta 2017 do leta 2021. Preden
bomo lahko podali temeljne, poslovne in splošne strategije za proučevano podjetje,
moramo najprej določiti SPP. Do sedaj proučevano podjetje še ni opredeljevalo svojih
SPP, tako da jih v magistrskem delu opredeljujemo prvič. V tabeli 28 smo analizirali
proizvodnje programe podjetja Alu-Slo, d. o. o.
Tabela 28: Značilnosti proizvodnih programov podjetja Alu-Slo, d. o. o.
PROIZVODNI
PROGRAMI
OBJEKTI

SISTEMI

IZDELKI ZA
INDIVIDUALNE
KUPCE

OGRAJE

NAKLADNE
STRANICE

ZNAČILNOSTI
IZDELKA/
STORITVE
Projektiranje, izdelava
in montaža
aluminijastih oken,
vrat, zimskih vrtov,
različnih tipov
aluminijastih in
steklenih fasad ter
različnih tipov
obešenih fasad.
Program predstavlja
prodajo sistemov
konstrukcij (ALUprofili, okovje, gume
in ostali pribor,
potreben za sestavo
konstrukcije).
Izdelek je zimski vrt,
običajno iz okenske in
strešne konstrukcije,
uporabljeni so sistemi
konstrukcij.
Aluminijasta vhodna
vrata za individualne
kupce po naročilu.
Izdelujejo aluminijaste
profilne ograje.
Izdelujejo tudi
aluminijaste mrežne
ograje.
Nakladalna stranica je
zavarjena iz različnih
aluminijastih profilov,
ki so predhodno
mehansko obdelani
(razrez, vrtanje,
frezanje).
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ČAS

TRGI

KONKURENCA

vse leto

Avstrija,
Nemčija,
Švica,
Madžarska,
Velika
Britanija,
Slovenija

močna
konkurenca

vse leto

Slovenija

močna
konkurenca

vse leto

Avstrija,
Nemčija,
Slovenija

močna
konkurenca

vse leto

Avstrija,
Nemčija,
Slovenija

močna
konkurenca

vse leto

Nemčija

močna
konkurenca

STORITVE
GRADBENIŠTVA

SERIJSKI IZDELKI

Nudijo izdelavo
aluminijastih
gradbenih konstrukcij
po načrtih kupca
(sistem določen), pri
čemer kupec dostavi
materiale,
proučevano podjetje
pa nudi storitev
izdelave in v manjšem
delu pomožne
materiale.
Izdelujejo razne
izdelke iz aluminija
(aluminijaste visoke
grede, boke za
zabojnike za smeti
itd.). Izdelava železnih
opažev.

vse leto

Avstrija,
Nemčija

močna
konkurenca

vse leto

Avstrija,
Nemčija,
Slovenija

močna
konkurenca

Glede na delovanje podjetja Alu- Slo, d. o. o., bomo opredelili sedem SPP:
– SPP1: objekti – domači in tuji trg,
– SPP2: sistemi – domači trg,
– SPP3: izdelki za individualne kupce – domači in tuji trg,
– SSP4: ograje – domači in tuji trg,
– SPP5: nakladne stranice – tuji trg,
– SPP6: storitve gradbeništvo – tuji trg,
– SPP7: serijski izdelki – domači in tuji trg.
Tabela 29: Prodaja posameznih proizvodnih programov za vsako leto posebej
Program

Objekti

Sistemi

Izdelki za
individualne
kupce

Ograje

Nakladne
stranice

Storitve
gradbeništvo

Serijski
izdelki

34 %
33 %
41 %

5,8 %
1,3 %
1%

2,3 %
5,5 %
2%

17,4 %
16,5 %
20 %

31,39 %
27,3 %
25 %

3,4 %
10,9 %
5%

4,6 %
5,5 %
6%

Leto

2013
2014
2015

Tabela 29 prikazuje prodajo posameznega programa v odstotkih. Kot je razvidno iz
tabele, podjetje največ proizvede in proda v programu objekti, ograje in nakladne
stranice, kar podjetju predstavlja tudi največji delež poslovne uspešnosti.
Tabela 30: Prodaja izdelkov po geografski razsežnosti po letih
Trg
Leto
2013
2014
2015

Domači trg

Tuji trg

22 %
17 %
15 %

78 %
83 %
85 %
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Iz tabele 30 je razvidno, da podjetje Alu-Slo, d. o. o., večino svojih izdelkov in storitev
proda na tujih trgih, največji delež v Avstrijo in Nemčijo, le majhen del pa na domačem
trgu.
Pri ocenitvi perspektivne in konkurenčne sposobnosti SPP podjetja smo si pomagali z
cenitvenimi postopki (Belak, 2003, str. 43–45). Na podlagi dobljenih podatkov in analiz
smo pripravili oceno.
Za oceno perspektivnosti smo za vsako SPP uporabili štiri kriterije:
stopnja rasti trga (ocena 5 ponazarja najhitrejšo rast trga, ocena 0 pa
stagnacijo),
stabilnost prodaje (ocena 5 ponazarja zelo stabilno prodajo rast, ocena 0 pa
nestabilno prodajo),
razmerje s kupci (ocena 5 ponazarja odlične poslovne odnose s poslovnimi
partnerji, ocena 0 pa zelo slabe),
ponudba konkurence (ocena 5 pomeni, da konkurence ni, ocena 0 pa, da je
zelo močna konkurenca).
Tabela 31: Ocena perspektivnosti posameznih SPP podjetja Alu-Slo, d. o. o.
SPP
SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

SPP6

SPP7

5

3

3

5

5

4

4

4

3

3

5

5

4

4

4

3

3

4

4

3

3

1

1

1

1

3

2

2

14

10

10

15

17

13

13

Pokazatelj

Stopnja
rasti trga
Stabilnost
prodaje
Razmerje s
kupci
Ponudba
konkurence
Skupaj od
20 možnih

Proučevano podjetje si vseskozi prizadeva za širitev na druge trge, vendar to dela
premišljeno. Zaradi velike konkurence in gospodarske krize se zaveda določenih ovir.
Kot je razvidno iz tabele 31, so kljub vsemu najperspektivnejša SPP5, SPP4 in SPP1, za
katere je pričakovati večji napredek kot na ostalih SPP. Menimo, da bi morali nameniti
večjo pozornost predvsem SPP2 in SPP3 za individualne kupce, raziskati nove trge in
poiskati nove poslovne priložnosti.
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Konkurenčno sposobnost SPP obravnavanega podjetja smo ocenili z naslednjimi
kriteriji:
ekonomičnost storitev/izdelkov (ocena 5 pomeni najvišjo stopnjo
ekonomičnosti, ocena 0 pa najnižjo stopnjo ekonomičnosti),
razpoložljivost materiala/storitev (ocena 5 pomeni najboljšo razpoložljivost,
ocena 0 pa najslabšo možno razpoložljivost),
kakovost proizvodov/storitev (ocena 5 pomeni odlično kakovost, ocena 0 pa
najslabšo kakovost),
tehnološke zmožnosti (ocena 5 ponazarja najvišje zmožnosti, ocena 0 pa
najnižje tehnološke zmožnosti).
Tabela 32: Ocena konkurenčne sposobnosti posameznih SPP podjetja Alu-Slo, d. o. o.
SPP

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

SPP6

SPP7

4

4

5

5

5

3

5

5

4

4

5

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

3

4

3

4

4

4

19

15

18

18

19

16

18

Pokazatelj
Ekonomičnost
Razpoložljivost
materiala
Kakovost
izdelkov
Tehnološke
zmožnosti
Skupaj od 20
možnih

Pri SPP3, SPP4, SPP5 in SPP7 je ekonomičnost zelo visoka, zato predvidevamo, da bo
podjetje še naprej rastlo in ustvarjalo dobiček. Podjetje vseskozi stremi h kakovosti
svojih izdelkov in storitev, saj se zaveda, da njegovi kupci cenijo kakovost in se iz tega
razloga odločajo za izdelke podjetja. Podjetje nenehno vlaga v visokotehnološko
opremo, saj hoče maksimalno izkoristiti svoje proizvodne zmogljivosti.
Slika 15 prikazuje privlačnost SPP in konkurenčne sposobnosti podjetja, kjer smo
uporabili portfolio matriko, ki je pokazala obstoječo pozicijo SPP. Ocena privlačnosti in
konkurenčne sposobnosti podjetja je najvišja pri SPP 5, SPP4 in SPP4, najnižja pa pri
SPP 2.
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NIZKA SREDNJA VISOKA

Konkurenčna sposobnost podjetja

Slika 15: Portfolio matrika SPP podjetja Alu-Slo, d. o. o.
-SPP7
-SPP3 -SPP6

-SPP5
-SPP1 -SPP4

-SPP2

NIZKA

SREDNJA

VISOKA

Privlačnost (perspektivnost) SPP proučevanega podjetja

6.1 Temeljna strategija
Temeljna dejavnost proučevanega podjetja je projektiranje in proizvodnja aluminijastih
konstrukcij za gradbeništvo, kot so fasade, okna, vrat, ograje itd. Podjetje večino svojih
izdelkov proda na tujih trgih, le majhen delež na domačem trgu.
Proučevanemu podjetju predlagamo strategijo nadaljnjega razvoja in rasti.
Predlagamo, da pozornost posvečajo zgoraj opredeljenim SPP (SPP1, SPP4 in SPP5), saj
podjetje proizvede in proda največ izdelkov prav omenjenih SPP, kar mu predstavlja
tudi največji delež poslovne uspešnosti. Pozornost naj v podjetju usmerijo tudi na SPP6
in SPP7, saj bodo le z večjo pozornostjo dosegli še večjo prodajo teh dveh poslovnih
področij. Menimo pa, da bi morali največjo pozornost posvetiti SPP2 in SPP3, saj sta ti
dve področji najmanj uspešni, zato morajo dodobra raziskati nove trge in poiskati nove
poslovne priložnosti.
Podjetje želi svoje aktivnosti širiti predvsem na trge, na katerih še trenutno ni prisotno
(Češka, Poljska, Italija, Rusija in države bivše Jugoslavije), in razširiti oziroma povečati
prodajo svojih izdelkov na že obstoječih trgih (Nemčija, Avstrija, Švica, Madžarska in
Velika Britanija).
Cilj podjetja je postati vodilni ponudnik aluminijastih konstrukcij v gradbeništvu v
Srednji Evropi, zato je izbira strategije nadaljnjega razvoja in rasti nujna.

6.2 Poslovna strategija
Proučevanemu podjetju predlagamo kombinacijo tržne niše in strategijo diferenciacije
izdelkov in storitev na vseh SPP. Podjetje želi ohraniti trenutno ponudbo svojih izdelkov
po naročilu, vendar želi še izboljšati obstoječe izdelke. Podjetje bo tako pridobilo
konkurenčno prednost s proizvodnimi in storitvenimi posebnostmi, marketinške
aktivnosti pa bo izvedlo tako, da se bo odzvalo na pričakovanja in želje potrošnikov, ki
jih bo tudi samo aktivno sooblikovalo. Na tak način si bo zagotovilo lojalnost kupcev.
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6.3 Splošne strategije
Za podjetje Alu-Slo, d. o. o., smo izoblikovali predloge njegove splošne strategije.
Splošne strategije predlagamo za vse SPP enako.
V zvezi s ponudbo predlagamo strategijo individualne naročniške ponudbe za
vse SPP. To pomeni, da ne bodo proizvajali masovno, temveč za določene
uporabnike, ki bodo imeli različne zahteve, ki se jim bodo prilagajali glede na
njihove želje in potrebe.
V zvezi s konkurenco naj podjetje poskuša uporabljati ofenzivno inovativno
strategijo, kar pomeni, da se bo od vsakršne konkurence razlikovalo z
inovativnimi in boljšimi izdelki. Na inovativen način pa naj prepriča tudi kupce
o svojih boljših izdelkih, kar naj počne nenehno in vedno s kakšnimi novimi
načini.
V zvezi z lastnim delovanjem predlagamo strategijo optimiranja dobička z
doseganjem tržne uspešnosti.
V zvezi z viri predlagamo strategijo odprte ponudbe virov. Vire naj podjetje
dobavlja pri različnih dobaviteljih, saj ima tako večjo izbiro virov pri nabavi.

6.4 Vrednotenje in izbira strategij
Dejavnike oziroma lastnosti lahko razvrstimo v dve skupini (Belak 2002, str. 158–159):
skupino otipljivih – kvantitativnih dejavnikov oziroma lastnosti in skupino neotipljivih –
kvalitativnih dejavnikov oziroma lastnosti strategij.
Pučko (2008, str. 147–148) ugotavlja, da podjetje ocenjuje strategije glede na otipljive
– kvantitativne in neotipljive – kvalitativne dejavnike oziroma lastnosti, in to ne glede
na uporabljene prijeme pri ocenjevanju. Možne kvalitativne lastnosti opredeljuje kot:
»notranja konsistentnost strategij,
relativna uspešnost strategije glede njenega prispevka k reševanju
strateškega problema podjetja,
konsistentnost strategije z dinamiko okolja in dinamiko podjetja,
skladnost strategije s prednostmi in slabostmi podjetja,
skladnost strategije z razpoložljivimi viri podjetja,
skladnost strategije z ugotovljenimi priložnostmi in nevarnostmi,
sprejemljivost stopnje tveganosti razvite strategije za podjetje«.
Kriteriji izbire opredeljujejo potrebne lastnosti strategij in v zvezi s tem tudi lastnih
uresničitvenih potencialov. Na določitev konkretnih izbirnih kriterijev vplivajo naslednji
dejavniki (Belak, 2002, str. 165–166):
»dejavnost podjetja v zvezi s proučevano strategijo,
vrsta izbrane strategije,
značilnosti konkretnih lastnosti, ki jih bodo opredeljevali zadevni kriteriji,
stopnja planiranja razvoja podjetja, v kateri potrebujemo zadevne kriterije
izbire,
možnosti podjetniškega ocenjevanja in vrednotenja strategij skladno s kriteriji
izbire«.
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V tabeli 33 smo podali odgovore na vprašanja o ocenjevanju kakovosti strategij, ki jih
predlaga Pučko (2008, str. 148).
Tabela 33: Ocenjevanje kakovosti strategij
Ključna ocenjevalna merila
1. Ali strategija izkorišča ključne vire?

2. Ali je strategija skladna z razmerami v
panogi?

3. Ali bodo osnove za diferenciacijo
ohranljive?

4. Ali so značilnosti strategij konsistentne in
skladne s strateškim položajem?

5. Ali je strategija uresničljiva?

Utemeljitev
Strategije podjetja zagotavljajo boljši
konkurenčni položaj na trgu. Podjetje ima
potreben kapital, da lahko uresniči zadane
cilje.
Menimo, da strategija prinaša odlične
poslovne rezultate uspešnosti. Predlagana
strategija je namenjena individualnim
naročnikom. To pomeni, da podjetje ne bo
proizvajalo masovno, temveč za določene
uporabnike, ki bodo imeli različne zahteve,
ki se jim bo podjetje prilagajalo, kar pa
posledično prinaša večje dohodke.
Žal ni mogoče izključiti možnosti, da
konkurenca posnema podjetje. Na to mora
biti pripravljeno, da bo vedno korak pred
konkurenco. Zato naj poskuša uporabljati
ofenzivno inovativno strategijo, kar
pomeni, da se bo podjetje od vsakršne
konkurence razlikovalo z inovativnimi in
boljšimi izdelki. Na inovativen način pa naj
prepriča tudi kupce o svojih boljših izdelkih,
kar naj počne nenehno in vedno s kakšnimi
novimi načini.
Podjetju
predlagamo
strategijo
diferenciacije izdelkov. Podjetje bo tako
pridobilo
konkurenčno
prednost,
diferenciacijo pa bo izvedlo tako, da se bo
odzvalo na pričakovanja in želje
potrošnikov, ki jih bo tudi samo aktivno
sooblikovalo. Na tak način si bo zagotovilo
lojalnost kupcev.
Vse strategije so uresničljive. Nekatere se
tudi že uresničujejo, na primer iskanje
novih
trgov,
razširitev
ponudbe,
investiranje v novo opremo in zaposlovanje
mladih izobraženih ljudi. Za vse procese pa
ima podjetje na voljo kapital, ki mu bo
pomagal uresničevati te strategije.
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7 URESNIČITVEN PROGRAM RAZVOJA PODJETJA ZA OBDOBJE
OD LETA 2017 DO LETA 2021
7.1 Razvojno strukturiranje podjetja
7.1.1 Organizacijska struktura
Zaradi širitve podjetja predvsem na tuje trge predlagamo naslednjo organizacijsko
strukturo: v osnovi bo ostala enaka, torej linijska, katere značilnost je, da navodila
potujejo od vodstva do izvedbe čez celotno hierarhijo. Iz razloga še večje širitve na tuje
trge smo razdelili oddelek prodaje na domači in tuji trg, kar je razvidno iz slike 16.
Slika 16: Makro organizacijska struktura podjetja Alu-Slo, d. o. o.

VODSTVO
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FINANCE

TAJNIŠTVO
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PRODAJA

DOMAČI TRG
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PROJEKTIVA IN
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TUJI TRG
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PROJEKTNA PRODAJA

PROJETNA PRODAJA

FINALNI IZDELKI

FINALNI IZDELKI

INDIVIDUALNI KUPCI
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VODENJE PROJEKTOV

PROIZVODNJA/
IZVEDBA

NABAVA IN
IZVOZ

NADZOR KAKOVOSTI

PRIPRAVA
PROIZVODNJE

PROIZVODNJA

ODPREMA IN
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7.1.2 Kadrovska struktura
Cilj proučevanega podjetja je, da bi v naslednji petih letih rastlo in se razvijalo. Zaradi
dodatne širitve na druge tuje trge in posledično zaradi večjega obsega dela pa bo treba
v podjetju zaposliti nove ljudi. Cilj podjetja je, da bi v naslednjih petih letih zaposlilo
115 novih delavcev v proizvodnji in upravi. Nadaljnje zaposlovanje želi podjetje osvežiti
z mladim in izobraženim kadrom, saj se tudi zaveda, da bodo nekateri zaposleni kmalu
odšli v pokoj, nadomestili pa jih bodo mladi, polni ambicij – vendar si morajo pridobiti
izkušnje na področju, kjer bodo opravljali svoje delo.
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Tabela 34: Načrtovano število na novo zaposlenih v podjetju Alu-Slo, d. o. o.
Leto
2017
2018
2019
2020
2021

Število novo
zaposlenih
13
20
25
27
30

Skupaj
88
108
133
160
190

7.1.3 Izobrazbena struktura
Zaradi širitve na tuje trge in povečanega števila zaposlenih v podjetju se bo spremenila
tudi izobrazbena struktura zaposlenih, saj bodo v podjetju tiste ljudi, ki bodo podjetje
zapustili ali odšli v pokoj, zamenjali z usposobljenimi kadri, ki jih ponuja trg. V
proizvodnji bodo iskali kader s srednjo šolo (predvsem strojne tehnike in varilce), v
upravi pa bodo zaposlovali osebe s 6. in 7. stopnjo izobrazbe, smeri strojništva in
ekonomije. Kot je razvidno iz tabele 35, bodo največji delež zaposlili v procesu
proizvodnje.
Tabela 35: Predvidena izobrazba na novo zaposlenih v podjetju Alu-Slo, d. o. o.
Izobrazba
Nedokončana osnovna šola
Dokončana osnovna šola
Nižje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
Višješolski strokovni program
Visokošolski strokovni program (VS/UN)
Magistrski študijski program
Doktorski študijski program

Št.
/
/
37
60
4
9
5
/

7.1.4 Tehnično-tehnološka struktura
Podjetje vseskozi vlaga v tehnično-tehnološki razvoj podjetja, saj mu delovna oprema
omogoča hitrejšo, lažjo in kakovostno izdelavo izdelkov. Zaradi pričakovanega
povečanega obsega dela pa posledično podjetje potrebujejo nove tehnološke
posodobitve. V tabeli 36 je predstavljen plan opreme, ki predstavlja večjo investicijo
podjetja v naslednjih petih letih. Vsako leto bo podjetje dokupovalo in menjavalo
osnovna sredstva (računalniško opremo, pohištvo, razni potrošni material itd.).
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Tabela 36: Načrtovane tehnično-tehnološke posodobitve v podjetju Alu-Slo, d. o. o.
Leto

Tehnično-tehnološke posodobitve

2017

Bočni viličar, žaga za letvice

2018

CNC-upogibni stroj – 125 ton, računalniški server

2019

2-krat ročni varilni aparat, dvostranska žaga

2020

2-krat čelni viličar – 3,5 tone

2021

CNC-obdelovalni center
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7.2 Program planiranega razvoja podjetja
Program planiranega razvoja podjetja za naslednjih pet let (od leta 2017 do leta 2021)
je prikazan v tabeli 37.
Tabela 37: Program planiranega razvoja podjetja Alu-Slo, d. o. o.
Leto
2017

2018

2019

Planiran razvoj podjetja
– iskanje novih trgov (tujih),
– uresničenje standardov kakovosti,
– razširitev ponudbe,
– promocija podjetja in izdelkov
(sejmi, LED-reklamni panoji, internet – socialna omrežja),
– upokojitev zaposlenih, ki imajo pogoje,
– zaposlovanje izobraženih mladih ljudi,
– ohranjanje dobrega imena podjetja,
– vlaganje v dobre odnose med vodilnimi in zaposlenimi,
– povečanje prodaje,
– izobraževanje zaposlenih,
– investiranje v opremo in ljudi,
– motiviranje zaposlenih,
– zmanjšanje stroškov poslovanja
– zmanjšanje stroškov poslovanja,
– zaposliti dodatne izobražene delavce,
– ohranjanje dobrega imena,
– promocija podjetja in izdelkov
(sejmi, reklamni panoji, časopisi, internet – socialna omrežja),
– izobraževanje zaposlenih,
– nadzorovanje stroškov poslovanja,
– seminarji za poslovne partnerje
(namen je seznaniti poslovne partnerje z novimi izdelki in znanji),
– nadgradnja proizvodnega informacijskega sistema,
– posodabljanje računalniške opreme,
– upokojiti zaposlene, ki imajo pogoje, in zaposliti mlade izobražene ljudi.
– uresničenje standardov kakovosti,
– motiviranje zaposlenih
– investiranje v opremo in ljudi,
– iskanje novih izdelkov,
– povečati disciplino na delovnih mestih in dvigniti vrednote na višji nivo,
– še več pozornosti nameniti kakovosti surovih, procesu in končni kontroli,
– izdelati, prodati in zaslužiti več za dolgoročno uspešnost na svetovnem trgu,
– tehnično-tehnološke posodobitve,
– naročila z manjšimi serijami so dejstvo, ki mu ne morejo ubežati, lahko pa se mu
prilagodijo in s tem, kolikor je mogoče, povečajo učinkovitost in produktivnost,
– zaposliti dodatne izobražene delavce,
– izobraževanje zaposlenih,
– promocija podjetja in izdelkov (sejmi, LED-reklamni panoji, časopisi, internet –
socialna omrežja),
– uresničenje standardov kakovosti
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2020

2021

– zaposliti dodatne izobražene delavce,
– uresničenje standardov kakovosti,
– investiranje v novo opremo strojev,
– usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
– nadgrajevanje informacijskega sistema,
– vlaganje v dobre odnose med vodilnimi in zaposlenimi,
– ohranjanje dobrega imena,
– povečati prodajni marketing (ponujati svoje izdelke na sejmih)
– zaposliti dodatne izobražene delavce,
– ohranjanje dobrega imena,
– širitev na nove trge,
– povečanje prodaje,
– promocija podjetja in izdelkov
(sejmi, reklamni panoji, časopisi, internet),
– usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
– iskanje novih izdelkov,
– vlaganje v dobre odnose med vodilnimi in zaposlenimi.
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8 SKLEP
V magistrskem delu smo natančno raziskali zunanje in notranje okolje ter celovito
okolje podjetja, nato pa na podlagi ugotovitev podali predlog strategij in pripravili
uresničitveni program razvoja podjetja za petletno obdobje.
Ugotovili smo, da največjo zunanjo nevarnost podjetju trenutno predstavlja
ekonomsko okolje. Nevarnosti, ki trenutno prežita na podjetje, sta velika konkurenca in
plačilna nedisciplina kupcev. Zato mora pravočasno ukrepati in sprejeti pravilne
odločitve. Podjetje se trudi povečati prodajo izdelkov in trgu ponuditi kakovostne
izdelke pa najnižjih cenah. Vendar je to zaradi trenutne situacije (gospodarske krize) in
velike konkurence na trgu zelo težko, zato v teh časih preživijo le najmočnejši.
Za proučevano podjetje smo določili in identificirali zunanje dejavnike podjetja. S
pomočjo tabele EFAS smo primerjali priložnosti in nevarnosti okolja ter ugotovili, da je
proučevano podjetje nekoliko nad povprečjem v panogi.
Notranje okolje podjetja smo s pomočjo delovnega lista primerjali z najprimernejšim
konkurentom proučevanega podjetja, ki smo ga izbrali po izbranih kriterijih. Ugotovili
smo, da je proučevano podjetje v primerjavi s konkurenco na večini področij enako ali
boljše od konkurence. Mnogo slabše od konkurence je pri kriteriju kadrovanje, in sicer
pri starostni strukturi v podjetju, saj je v podjetju trenutno zaposlen starejši kader.
Podjetje smo ocenili kot boljše od konkurence pri kriteriju oprema, saj ima proučevano
podjetje na novo opremljeno visokotehnološko proizvodnjo. Mnogo boljše pa je
podjetje tudi pri rasti in poslovni uspešnosti, saj manjše število zaposlenih ustvari večje
prihodke od prodaje. Od konkurence pa je podjetje boljše tudi pri prodaji na tuje trge,
saj konkurenčno podjetje večino svojih izdelkov proda na domačem trgu, proučevano
podjetje pa večino na tujih trgih.
Za proučevano podjetje smo določili in identificirali tudi notranje dejavnike podjetja. S
pomočjo tabele IFAS smo primerjali prednosti in slabosti notranjega okolja ter
ugotovili, da je proučevano podjetje nad povprečjem v panogi.
Pri celoviti presoji podjetja in okolja smo z metodo SFAS povzeli strateške dejavnike
podjetja, in sicer tako, da smo kombinirali zunanje dejavnike iz tabele EFAS z
notranjimi dejavniki iz tabele IFAS. Ugotovili smo, da je proučevano podjetje nad
povprečjem v panogi.
Nato smo na podlagi prehodnih ugotovitev določili SPP in podali predlog strategij za
časovno obdobje petih let. Proučevano podjetje si vseskozi prizadeva za širitev na
druge trge, vendar to dela premišljeno. Zaradi velike konkurence in gospodarske krize
se namreč zaveda določenih ovir.
Ugotovili smo, da so najperspektivnejše SPP5, SPP4 in SPP1, za katere je pričakovati
večji napredek kot na ostalih SPP. Menimo, da bi morali nameniti večjo pozornost
predvsem SPP2 in SPP3, raziskati nove trge in poiskati nove poslovne priložnosti.
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Podali smo tudi predloge splošne strategije, ki so naslednji: v zvezi s ponudbo
predlagamo strategijo individualne naročniške ponudbe; v zvezi s konkurenco naj
podjetje poskuša uporabljati ofenzivno inovativno strategijo, kar pomeni, da se bo od
vsakršne konkurence razlikovalo z inovativnimi in boljšimi izdelki; v zvezi z lastnim
delovanjem predlagamo strategijo optimiranja dobička z doseganjem tržne uspešnosti;
v zvezi z viri predlagamo strategijo odprte ponudbe virov.
Za proučevano podjetje smo za obdobje petih let predlagali in naredili razvojno
strukturiranje podjetja in program planiranega razvoja podjetja.
V magistrskem delu smo si na začetku raziskovanja zastavili hipotezi, nato pa na
podlagi raziskovanja in dobljenih rezultatov analiz ugotovili, da lahko obe hipotezi
potrdimo.
H1: Izbrano podjetje uspešno uresničuje zastavljene strategije.
Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj podjetje uresničuje zastavljeno strategijo, kot so
iskanje novih trgov, razširitev in izboljšanje ponudbe, investiranje v novo opremo in
zaposlovanje mladih izobraženih ljudi. Za vse procese pa ima podjetje na voljo kadre in
kapital, ki jim bo pomagal uresničevati te strategije.
H2: Izbrano podjetje mora glede na zaznane spremembe v okolju oblikovati nove
strategije.
Glede na naše raziskovanje SPP, s pomočjo katerih smo predlagali strategije, smo
predlagali, da kljub temu, da podjetje uspešno uresničuje zastavljene strategije,
oblikujejo nove, saj mu bodo te pomagale pri rasti in razvoju ter še večji poslovni
uspešnosti. Tako lahko potrdimo tudi drugo hipotezo.
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