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Povzetek
Uspešno poslovanje podjetja GIC gradnje d.o.o. v preteklih obdobjih je pomenilo
vsakoletno rast, širitev dejavnosti in večanje obsega izvedenih del. Podjetje je tako doseglo
optimalno velikost glede na potrebe trga. Sedaj, več kot 20 let po ustanovitvi, so potrebne
spremembe za zagotavljanje nadaljnjega razvoja podjetja.

Danes, skoraj štiri leta po vstopu v krizno obdobje in globalno recesijo, se le-ta zdi večja
kot kadarkoli prej, zlasti na področju gradbeništva v Sloveniji. Zaradi neugodnih
gospodarskih razmer je potrebno pozornost nameniti planiranju strategij in kasneje
uresničevanju le-teh, saj je to edini način za zagotavljanje stabilne rasti in razvoja
podjetja v bodoče.

Magistrsko delo z naslovom Projekt prestavitve betonarne na novo lokacijo in strategije
podjetja nam predstavi oblikovanje poslovnih strategij, planiranje in uresničevanje le teh v
izbranem podjetju. V nadaljevanju so predstavljeni različni tipi proizvodnih obratov in
različne tehnologije za pridobivanje betonskih mešanic, na koncu pa je prikazan celoten
projekt prestavitve betonarne na novo lokacijo.
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Abstract
Successful operation of the company GIC gradnje d.o.o. in the past years resulted in
constant improvement, operation expansion and expanded range of works. The company
has achieved optimal expanse according to market needs over the past years, however,
today, more than twenty years after foundation of the company, changes are necessary in
order to assure further development of the company.

The world has been struggling with a crisis situation and global recession for almost four
years and its effects seem to be larger than ever before, especially in Slovenian
construction business. Regarding the economic situation, companies have to concentrate
on strategy planning and further on realisation of those, since a successful strategy
presents the only way to assure constant improvement and development of a company in
the future.

Master's thesis titled Concrete Plant Relocation Project and Company's Strategies
presents developing business strategies, their planning and realisation in the chosen
company. Further on various types of production facilities and different technologies for
production of concrete goods are presented, ending with a complete overview of the
concrete plant relocation project.
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UVOD

Poslovanje gradbenih podjetij se v zadnjih nekaj letih spreminja hitreje in izraziteje kot
kadarkoli doslej. Podjetja poslujejo v dinamičnem okolju z veliko konkurenti, se soočajo z
nenehnimi izboljšavami na tehnološkem področju ter vedno večjimi zahtevami in
pričakovanji s strani uporabnikov in naročnikov. Ključno vlogo za težak položaj
gradbenega sektorja ima sicer globalna kriza, ki traja že skoraj štiri leta in ji pri nas še ni
videti konca. Podjetja se tako soočajo z likvidnostnimi težavami ob velikem številu
neprodanih kapacitet na račun zamrznjenega nepremičninskega trga, po drugi strani pa jim
banke ne nudijo podpore pri novih projektih, še več, ne omogočajo niti reprogramov
obstoječih posojil.
Magistrsko delo je osredotočeno na delovanje podjetja GIC gradnje d.o.o.. Podjetje se že
vrsto let ukvarja z gradbenimi projekti od projektiranja do njihove izvedbe, med drugim pa
ima tudi proizvodni obrat za izdelavo betonskih mešanic, ki je predmet raziskovanja.
Zaradi zgoraj omenjenih težav gradbenega sektorja je sedaj skrajni čas za preverbo
temeljne in poslovne strategije podjetja. Tako je v magistrskem delu najprej predstavljen
teoretični del, kjer je podrobneje opisan strateški management s planiranjem in
uresničevanjem strategij s projekti. V nadaljevanju sledi empirični del s predstavitvijo
podjetja, oblikovanjem temeljne in poslovne strategije podjetja GIC gradnje d.o.o., nato
sledi predstavitev tipov betonarn v proizvodnem obratu ter na koncu opis lokacije in
predstavitev izbrane tehnologije. Z vzpostavitvijo obrata na novi lokaciji in z dopolnjeno
strategijo poslovanja podjetja želimo podjetju zagotoviti nadaljnji razvoj in stabilno rast v
prihodnje.
Literatura s področja politike podjetja in strateškega managementa je zelo obsežna in
dostopna, na področju tehnologije proizvodnih procesov pa si bomo pomagali predvsem z
različnimi proizvajalci opreme in njihovimi rešitvami.
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Opredelitev problema

Gradbeno podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine je že več kot 20 let prisotno na
trgu, kjer se ukvarja z različnimi gradbenimi projekti od zasnove do njihove izvedbe. Za
potrebe lastnega poslovanja in potrebe na trgu ima podjetje tudi obrat za proizvodnjo
betonskih mešanic. Zaradi večanja obsega dela, prostorske stiske in nenehnih teženj k
izboljšanju poslovanja se podjetje odloča za posodobitev in selitev proizvodnega obrata na
novo lokacijo s sodobno, varčno in okolju prijazno betonarno. Zato morajo v podjetju
posebno pozornost nameniti planiranju razvoja, ki je nujen za nadaljnjo rast, razvoj in
uspešno poslovanje podjetja v prihodnje. Tukaj velja izpostaviti MER model, ki bo
izhodišče za dopolnitev in oblikovanje strategij podjetja ter za njihovo uresničitev.
Strategije bodo dosežene z izpolnitvijo več-ih projektov na različnih področjih.
Prestavitev proizvodnega obrata tako predstavlja pomembno točko v poslovanju podjetja
zaradi vrste zapletenih aktivnosti, ki jih je potrebno izpeljati za uspešno posodobitev in
zagon na novi lokaciji.
V času recesije, še posebej v gradbenem sektorju, je potrebno preučiti dosedanje
poslovanje podjetja, potrebe na trgu in po potrebi spremeniti sprejete strategije podjetja. Z
uresničevanjem primerne temeljne in poslovne strategije lahko namreč podjetje doseže
želene konkurenčne prednosti, saj lahko s sodobnejšo tehnologijo dosega kvalitetnejše
izdelke, boljši servis in redno dobavo ob nižjih stroških.

1.2

Cilji in raziskovalne hipoteze

Namen magistrskega dela je prestavitev betonarne za proizvodnjo betonskih mešanic
različnih receptur na novo lokacijo, saj želi podjetje povečati kapacitete proizvodne
zmogljivosti, obenem ohraniti visoko kvaliteto, sprejemljivo ceno in zadostiti najstrožjim
zahtevam po varovanju okolja. Cilj raziskovalne naloge je izbrati najprimernejšo
tehnologijo, ki bo dosegala želene učinke na več področjih, predvsem glede obstoječe,
temeljne in poslovne strategije podjetja, izbrane lokacije in razpoložljivih sredstev za ta
projekt. Nadalje je cilj naloge preveriti temeljno in poslovno strategijo podjetja ter ju po
potrebi dopolniti ali spremeniti. Namreč, projekt vzpostavitve novega proizvodnega obrata
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uresničuje poslovno strategijo podjetja in obenem tudi osnovno oz. temeljno strategijo.
Zato smo v okviru magistrskega dela zastavili sledeče cilje:
-

proučitev procesne razsežnosti strateškega managementa,

-

proučitev obstoječega stanja podjetja,

-

povzetek in pregled temeljne in poslovne strategije podjetja,

-

morebitne dopolnitve in spremembe temeljne in poslovne strategije ter projektov
njihove uresničitve,

-

predstavitev različnih tehnologij za proizvodnjo betonskih mešanic,

-

izbor optimalne tehnologije za podjetje GIC gradnje d.o.o.,

-

prestavitev betonarne na novo lokacijo.

Hipoteze magistrskega dela so:
H1: Potrebna je dopolnitev in razširitev strategij podjetja GIC gradnje d.o.o..
H2: Obstoječa tehnologija betonarne ne zadostuje več potrebam podjetja.
H3: Proizvodne kapacitete ne zadostujejo potrebam na trgu.
H4: Trenutna lokacija ne zagotavlja potrebnega prostora za proizvodnjo.
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Predpostavke in omejitve

Predpostavke:
Podjetje želi ohraniti obrat za proizvodnjo betonskih mešanic in povečati proizvodne
kapacitete ob konkurenčnih cenah ter okolju prijazni tehnologiji na novi lokaciji. Izvedba
projekta prestavitve in vzpostavitve nove proizvodne linije bo izvedena hitro, po vnaprej
pripravljenem terminskem in stroškovnem planu.

Omejitve:
Podjetje že ima izbrano lokacijo za prestavitev betonarne, kar pomeni, da je prostor
omejen. Prav tako so omejena finančna sredstva in s tem pogojno tudi izbira tehnologije za
proizvodnjo betonskih mešanic.

1.4

Raziskovalne metode

Izbrani metodi dela sta prilagojeni obravnavani tematiki. Tako bo v prvem delu magistrske
naloge prevladoval deskriptivni pristop, kjer bodo uporabljene metode deskripcije,
komparativna metoda in metoda kompilacije. V drugem delu pa bo uporabljena metoda
študija primera na podjetju GIC gradnje d.o.o..
Delo bo potekalo po naslednjih fazah:
-

študij literature s področja upravljanja, strateškega in projektnega managementa,

-

pregled tipov proizvodnih procesov betonskih mešanic,

-

zbiranje ponudb in opreme različnih proizvajalcev,

-

pregled obstoječe problematike starega proizvodnega obrata,

-

spoznavanje novih tehnologij proizvajanja,

-

zapis rešitev in izboljšav,

-

pisanje poročila o izvedenem v magistrskem delu.
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STRATEŠKI MANAGEMENT

Strateške možnosti in strategije podjetja

Strateške možnosti izhajajo iz želje po razvoju podjetij, uresničevanju njihovih smotrov,
poslanstev in temeljnih ciljev. Za podjetja je tako značilno, da se morajo razvijati in
spreminjati, v kolikor želijo obstati na trgu ter biti obenem boljša od ostalih. Naloga
strateškega managementa je, da iz danih strateških možnosti oblikuje strategijo, ki bo
omogočila razvoj podjetja v smeri kakovostnega in velikostnega spreminjanja. Temeljna
naloga strateškega managementa je torej v iskanju, ustvarjanju in obvladovanju strateških
potencialov podjetja. Ti potenciali pa predstavljajo trenutni in ustvarjeni konkurenčni
položaj podjetja (Belak 2002, 137).
2.1.1 Strateška poslovna področja in programsko-tržna področja
Zaradi hitrega razvoja, zahtevnosti in nenehnih sprememb v globalnem okolju se podjetja
odločajo za segmentiranje, kar jim omogoča razdrobitev nalog in s tem boljšo
organiziranost. Na takšen način ustvarimo bolj pregledna področja, ki jih lahko ciljno
zastavimo in preverjamo. Tako vse več managerjev posveča pozornost strategijam
posameznih poslovnih in/ali programsko-tržnih področij podjetja (Duh 2011, 21). Strateška
poslovna področja (krajše SPP) tako predstavljajo dele podjetja, ki se obnašajo kot
avtonomni in imajo lastne možnosti za uspeh, predvidevajo rizike ter imajo lahko
samostojne strategije. Pri določanju SPP si lahko podjetja pomagajo z naslednjimi
vprašanji (Duh 2011, 22):
- Na katerih poslovnih področjih želimo biti dejavni?
- Kako atraktivno je to poslovno področje za nas in kakšen je nadaljnji razvoj področja?
- Katere so najpomembnejše skupine udeležencev na poslovnem področju?
- Kakšen položaj imamo napram tem skupinam in kakšnega želimo doseči?
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- Kako bomo dosegli ta položaj?
Segmentiranje je lahko izvedeno s pomočjo različnih kriterijev, ki pa se med posameznimi
avtorji razlikujejo. Lombriser in Abplanalp (2005, 69-70; povzeto po Duh 2011, 22)
predlagata tri kriterije za razmejevanje SPP-ij. (1) Pričakovana rast in uspešnost področja,
(2) prihodnje možnosti in nevarnosti in (3) uspešnostni dejavniki področja (strategije,
organizacijske zmožnosti, investicije). Zgoraj omenjena avtorja (Lombriser in Abplanalp
1997, 69; povzeto po Belak 2002, 139) navajata poleg uporabe kriterijev tudi metode
določanja strateških poslovnih področij, kjer poznamo »inside-out-metodo« in »outside-inmetodo«.
-

»Inside-out-metoda« temelji na proizvodno usmerjenem segmentiranju strateških
poslovnih področij in je enostavna za uporabo, saj temelji na obstoječi kombinaciji
»proizvod/storitev:trg«. Glavna pomanjkljivost metode je njena usmerjenost v
preteklost in ne v prihodnost.

-

»Outside-in-metoda« odpravlja slabosti prej omenjene metode, je pa zato
izvedbeno zahtevnejša. Segmentiranje poteka predvsem na tržnih kriterijih. Glavne
razlike in hkrati prednosti metode so v (1) njeni tržni usmerjenosti, (2) dodatnem
proučevanju konkurence in (3) usmerjenosti v prihodnost.

2.1.1.1 Inside-out-metoda
Z uporabo »inside-out-metode« lahko podjetje segmentira obstoječo ponudbo s pomočjo
matrike, ki je sestavljena iz dveh dimenzij, in sicer iz proizvoda in trga. Prva dimenzija
matrike (prikaz v vrsticah) prikazuje trenutne proizvode (lahko tudi skupine proizvodov) in
storitve podjetja, druga dimenzija pa tržne segmente (prikaz v stolpcih). S pomočjo matrike
lahko definiramo trenutne kombinacije proizvod/trg v posameznem podjetju in obenem
dobimo vpogled v potencialna področja delovanja. Posamezne kombinacije proizvod/trg
lahko združimo s pomočjo uporabe strateških segmentacijskih kriterijev v skupne SPP-je.
Zaradi preglednosti in prekrivanja med posameznimi področji je potrebno pozornost
nameniti ne prevelikemu številu SPP-jev (Duh 2011, 23).
Na levi strani spodnje slike (Slika 1) predstavljajo modri kvadrati petnajst
proizvodno/tržnih kombinacij, ki jih trenutno neko podjetje ima. Desna stran slike pa
predstavlja združene SPP-je, ki imajo skupne značilnosti (npr. tehnologijo, konkurente,
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odjemalce, dobavitelje). Tako so v matriki prikazani štirje SPP-ji (Müller-Stewens in
Lechner 2005, 161).

Slika 1: Inside-out-segmentiranje.
Vir: prirejeno po Müller-Stewens in Lechner (2005, 161).

2.1.1.2 Outside-in-metoda
V kolikor se želimo izogniti zgoraj omenjenim slabostim in pomanjkljivostim prejšnje
metode, uporabimo »outside-in-metodo«, s katero se usmerimo neposredno na potrebe
udeležencev. Pri tej metodi je potrebno razlikovati med (1) potrebami strank, (2)
potencialnimi skupinami odjemalcev in (3) alternativnimi tehnologijami, postopki (MüllerStewens in Lechner 2005, 164; povzeto po Duh 2011, 24). Na spodnji sliki (Slika 2) je
shematsko prikazano segmentiranje v treh dimenzijah glede na tržne skupine, tržne potrebe
in tehnologije. Avtorja Lombriser in Abplanalp (2005, 84-89; povzeto po Duh 2011, 25)
opisujeta postopek segmentiranja v naslednjih korakih.
-

Ugotovitev ključnih potreb, ki jih zadovoljujejo proizvodi podjetja.

-

Izbira segmentacijskih kriterijev za določitev strateških poslovnih področij.

-

Določitev načinov izražanja/vrednosti segmentacijskih kriterijev.

-

Oblikovanje seznama vseh segmentacijskih kombinacij.
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-

Oblikovanje homogenih strateških poslovnih področij.

-

Določitev prioritetnega seznama strateških poslovnih področij za strateško
planiranje.

-

Določitev strateških poslovnih enot.

Slika 2: Outside-in-segmentiranje.
Vir: prirejeno po Müller-Stewens in Lechner (2005, 164).

2.1.2 Strateške poslovne enote
Strateške poslovne enote (krajše SPE) predstavljajo samostojno organizacijsko enoto
podjetja in za razliko od poslovnih področij, ki predstavljajo zamišljen del okolja,
predstavljajo dejanske dele podjetja. Značilnosti vsake SPE so (1) jasno poslanstvo, (2)
jasno opredeljeni konkurenti, (3) jasna osredotočenost na zunanji trg in (4) samostojno
obvladovanje svoje funkcije (Duh 2011, 28). Spodnja slika prikazuje opredelitev strateških
poslovnih enot, kot jo navajajo Lombriser in Abplanalp (2005, 80) ter Müller-Stewens in
Lechner (2005, 165-167), povzeto po (Duh 2011, 28).
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Strateško poslovno področje

Strateška poslovna enota

SPP je:

SPE je:

- del okolja,
- del podjetja,
- miselna (navidezna) razmejitev,
- resnična organizacijska razmejitev,
- ni odvisno od trenutne strukture SPE.
- vedno povezana z določitvijo SPP.
Namen:
Namen:
Pripomoček za planiranje uspešnih strategij Vodstveni instrument
in zmogljivosti.
strategij SPP.
Razmejitveni kriteriji:
-

potrebe kupcev,
postopki/tehnologije,
skupine odjemalcev.

za

uresničevanje

Razmejitveni kriteriji:
-

samostojnost,
identificirana konkurenca,
vodljivost,
uporaba resursov.

Slika 3: Glavne razlike med SPP in SPE.
Vir: prirejeno po Lombriser in Abplanalp (2005, 80).

Lombriser in Abplanalp (1997, 73-74; povzeto po Belak 2002, 142-143) navajata, da mora
SPE izpolnjevati naslednje kriterije:
-

Samostojno pokriva naloge trženja in oskrbuje jasno razmejen zunanji trg (SPP).

-

Samostojno odloča o svojih proizvodih (storitvah) in trgih.

-

Oblikuje in vzdržuje konkurenčne prednosti na področjih svojega delovanja.
Predpogoj za to je jasno razmejena zunanja konkurenca.

-

V primerjavi z drugimi poslovnimi enotami je relativno neodvisna pri sprejemanju
strateških odločitev. Še posebej samostojno izbira strategije in akcijske programe
ter uresničuje investicijsko in kadrovsko politiko.

-

Pri svojem delovanju se skoraj nikoli ne prekriva z drugimi poslovnimi enotami. V
idealnih primerih obvladuje določeno poslovno oziroma programsko-tržno področje
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 z možnostjo ugotavljanja dobička ali izgube.

-

SPE ima lastno vodstvo, ki razvija in uresničuje strategije ter je po teh strateških
kriterijih tudi nagrajeno.
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2.1.3 Strategije
V literaturi najdemo številna pojmovanja strategij in njihove razvrstitve. Ena izmed
zapisanih strategij slovenskih avtorjev (Belak 2002, 144) je; »Strategija podjetja je način
uresničevanja njegovih temeljnih ciljev, poslanstva in smotrov, torej politike podjetja in
vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja.« Tako poznamo več vrst strategij, mednje
sodijo splošne, temeljne in poslovne strategije. Splošne strategije so za podjetje uporabne
ne glede na raven, uporabne so za celovito podjetje in tudi za posamezna poslovna in
programsko-tržna področja. Podjetje lahko izbira med naslednjimi različnimi vzorci
splošnih strategij.
V zvezi s ponudbo lahko izbira med strategijo standardizirane masovne ponudbe in med
strategijo individualne naročniške ponudbe. Naslednji tipični vzorec je v zvezi s
konkurenco, kjer lahko izbira med defenzivno in ofenzivno strategijo. Nadalje lahko
podjetje izbira v tipičnem vzorcu strategij v zvezi z lastnim delovanjem med strategijo
ustvarjanja sinergije z notranjimi potenciali podjetja ali strategijo ustvarjanja sinergije z
vsemi potenciali podjetja, tudi zunanjimi. Kot zadnji tipični vzorec se omenja strategija v
zvezi z resursi, kjer pa gre za izbiro med strategijo determinističnega obvladovanja
resursov in strategijo odprte ponudbe resursov (Belak 2002, 145).
Temeljne strategije celovitega podjetja opredeljujejo globalni odnos podjetja do lastnega
okolja z izbiro svojih prihodnjih dejavnosti. S temi strategijami podjetja opredeljujejo
podjetja optimalni izbor svojih prihodnjih dejavnosti in planirajo tudi potrebno globalno
razporeditev resursov za izvedbo teh dejavnosti. Podjetje lahko izbira med strategijami
nadaljnjega razvoja in/ali rasti podjetja, med strategijami normalizacije, stabilizacije ali
učvrstitve in med strategijami dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti
(Belak 2002, 146). Zapis in opredelitev temeljnih strategij je zelo zahtevno in ustvarjalno
delo, ki terja znanje z več področij. Pomemben pripomoček za zapis temeljnih strategij je
portfolio analiza, s katero prikažemo dejanski položaj programsko-tržnih področij podjetja
in lahko tako izpeljemo ustrezno temeljno strategijo.
Tretja skupina, izmed prej navedenih vrst strategij, so poslovne strategije. Poslovne
strategije izhajajo iz temeljnih strategij celovitega podjetja, opredeljujejo pa cilje
posameznega programsko-tržnega področja in globalne naloge strateških poslovnih enot za
dosego teh ciljev (Belak 2002, 147). Usmerjene so na trge, proizvode in storitve z
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namenom dosega dolgoročne poslovne uspešnosti podjetja. Tako ima podjetje na voljo
izbrati in kombinirati med strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo, strategijo
diferenciacije proizvodov in strategijo razvijanja tržne niše (Belak 2002, 147). Za podjetja,
ki se odločijo za strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo, je značilno, da planirajo
zniževanje stroškov na vseh področjih od nabave, proizvajanja, opravljanja storitev,
organiziranja in financiranja. Podjetja lahko dosegajo zniževanje stroškov tudi z večanjem
obsega poslovanja, saj se s tem zmanjša strošek na enoto posameznega proizvoda.
Strategije diferenciacije pa so usmerjene k razlikovanju proizvodov in storitev napram
konkurenčnim podjetjem. Za doseganje diferenciacije podjetja izberejo drugačnost v
smislu storitvenih in marketinških posebnosti ali pa s finančnimi posebnostmi pri prodaji
(Belak 2002, 148). Za razliko od strategije stroškovne učinkovitosti je potrebno pri
diferenciaciji vkalkulirati večje stroške in tveganje na trgu.
Zadnja izmed vrst poslovnih strategij je strategija razvijanja tržne niše, ki izhaja iz
diferenciacije ali pa iz stroškovne učinkovitosti programsko-tržnega področja, usmerjenega
v določeno tržno praznino ali nišo (Belak 2002, 148). V večini primerov govorimo o
izdelkih, ki so ozko usmerjeni, specializirani in predvsem kakovostni. Skupek omenjenih
lastnosti prinaša velike dobičke brez velikega števila proizvedenih enot. Podjetja, ki so
usmerjena v takšne strategije, morajo biti zelo odzivna na zahteve potrošnikov in
morebitne konkurence. Prav tako pa si lahko pri oblikovanju poslovnih strategij pomagamo
s portfolio matriko.

2.2

Planiranje strategij

Belak (2002, 149) opisuje, da procesi planiranja na ravni strateškega managementa
obsegajo naslednje:
-

iskanje strateških možnosti in strategij,

-

ekonomsko vrednotenje in izbiranje strategij ter

-

programiranje uresničitve izbranih strategij.
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2.2.1 Iskanje strateških možnosti in strategij
Strateške možnosti in strategije mora podjetje iskati v svojem okolju in pri samem sebi.
Razvojne možnosti in strategije izhajajo iz razpoložljivih prodajnih in oskrbnih tržnih
potencialov podjetja ter iz sposobnosti podjetja, da te potenciale izrabi (Belak 2002, 149).
Belak (2002, 149; povzeto po Mugler 1995, 132-143) povzema štiri tipična strateška
področja pomembna za določanje razvojnih možnosti in strategij v kombinaciji:
(1) prodajnih trgov in možnih dejavnosti podjetja,
(2) oskrbnih trgov s surovinami, materiali, energijo, delovnimi sredstvi in potrebami
podjetja po teh resursih,
(3) trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja,
(4) trga kapitala in potrebnih vrst kapitala.

Na spodnji sliki (Slika 4) vidimo strateške alternative na odločitvenem področju
»proizvod-trg«.
Proizvod
Stari

Novi

Stari

Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Novi

Razširitev trga

Diverzifikacija

i
Prodajni trgi

Slika 4: Strateške alternative na odločitvenem področju »proizvodi-trg«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 150).
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Naslednje strateško področje za določanje razvojnih možnosti je prikazano na spodnji sliki
(Slika 5). Podjetja imajo na voljo (1) prodor na oskrbne trge, (2) inoviranje proizvodnih
dejavnikov, (3) razširitev oskrbnih trgov in (4) diverzifikacijo dejavnikov in trgov (Belak
2002, 150).
Resursi
Stari

Novi

Stari

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Novi

Razširitev nabavnega

Diverzifikacija

trga

resursov in trga

Oskrbni trgi

Slika 5: Strateške alternative na odločitvenem področju »resursi-nabavni trgi«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 150).

Slika 6 ponazarja temeljni pomen potrebne kvalifikacijske usposobljenosti zaposlenih in
možnosti za njihovo prekvalifikacijo. Osnovni kriterij za spreminjanje kadrovskih
potencialov niso zaposleni kot taki, temveč njihova potrebna in razpoložljiva
usposobljenost. Najpomembnejšo vlogo med podjetniškimi potenciali imajo znanje, volja
in hotenje vseh zaposlenih, še posebej vodstvenih kadrov (Belak 2002, 150-151; povzeto
po Mugler, 1995).

Projekt prestavitve betonarne na novo lokacijo in strategije podjetja

Stran 14

Sodelavci
Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z

Nova kvalifikacija z

istega trga delovne sile

istega trga delovne

Trgi delovne sile

Stari

sile

Novi

Enaka kvalifikacija z

Nova kvalifikacija z

novega trga delovne sile

novega trga delovne
sile

Slika 6: Strateške alternative na odločitvenem področju »sodelavci-trgi delovne sile«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 151).

Četrto tipično strateško področje pa predstavlja Slika 7, kjer so prikazana temeljna
razmerja med potrebnimi vrstami kapitala in trgom kapitala kot področjem za
opredeljevanje razvojnih možnosti in strategij podjetja (Belak 2002, 151).
Vrsta
kapitala
Trgi kapitala

Stari

Novi

Stari

Novi

Isti financerji in iste

Sprememba strukture

vrste kapitala

kapitala

Novi financerji in iste

Nove vrste kapitala z

vrste kapitala

novega trga kapitala

Slika 7: Strateške alternative na odločitvenem področju »kapital-trg kapitala«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 151).
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Iz vseh zgoraj navedenih slik (strateških področij) lahko sestavimo še eno skupno matriko,
vendar dobimo zelo veliko alternativnih možnosti in strategij, zato je rezultatov skoraj
neskončno mnogo.
Belak (2002, 149) navaja, da procesi planiranja v podjetju na ravni strateškega
managementa vključujejo dopolnitev in iskanje novih strateških možnosti ter strategij,
vključno z ekonomskim vrednotenjem in izbiro strategij. Na koncu sledi še programiranje
uresničitve izbranih strategij, ki je podrobneje predstavljeno v sledečem poglavju.
2.2.2 Ekonomsko vrednotenje in izbiranje strategij
Z uresničevanjem zastavljenih ciljev, poslanstev, smotrov in posredno strategij se lahko
podjetje širi, razvija in učinkovito posluje. Pojavi pa se vprašanje, kako bi ekonomsko
ovrednotili izbrane strategije. Odgovor gre iskati v osnovnem pravilu ekonomskega
vrednotenja vsakega podjetja, in sicer, da primerjamo vložke v vrednoteno dogajanje z
izložki in izidi tega dogajanja (Kajzer 1982; povzeto po Belak 2002, 156). Torej, če
priredimo za primer ekonomskega vrednotenja strategij, to pomeni primerjavo potrebnih
vložkov za uresničitev določene strategije z izidi njene uresničitve. Na takšen način
dobimo mero ekonomske učinkovitosti in uspešnosti vrednotene strategije. Po končnem
vrednotenju ekonomskih pojavov običajno sledi izbira, kjer razlikujemo med
ovrednotenimi strategijami. Izbiramo boljše strategije, glede na izbrane kriterije izbire, s
katerimi omogočamo rast in razvoj podjetja (Belak 2002, 156).
Sodobna tržna gospodarstva temeljijo na dobičkonosnosti, saj se lahko s pomočjo dobička
razvijajo v okviru zastavljenih strategij. Podjetja si lahko pri določanju obsega donosnosti
strategij pomagajo s statičnimi ali dinamični metodami.
Statične metode:
Statične metode so preproste za uporabo in so v praksi zelo razširjene. Poznamo metodo
povračilne dobe, s pomočjo katere izračunamo čas, potreben za povračilo začetnega vložka
investicije. Prednost te metode je v enostavnem računanju, saj jo lahko izračunamo
praktično na pamet (pravilo palca). Slabosti pa so, da ne upošteva dinamike plačil (časovne
komponente), ne zajema plačil po preteku povračilne dobe, ne upošteva razlik v tveganju
naložb in z njo ni mogoče zajeti kapitalske rasti naložbe. Naslednja izmed statičnih metod
je metoda tekoče donosnosti. Glavna prednost te metode je, da je rezultat dojemljiv in
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primerljiv z alternativnimi naložbenimi možnostmi. Prav tako je tudi metoda tekoče
donosnosti pogosto uporabljena v praksi in obenem inverzna prej omenjeni metodi
povračilne dobe. Slabosti te metode so različna imena za isto metodo, upoštevanje
povprečnih plačil in neobčutljivost na razlike v tveganju naložb (Reflak in sodelavci 2007,
del 5, poglavje 6).
Dinamične metode:
Za razliko od statičnih metod pa dinamične upoštevajo časovno vrednost denarja, kar nam
daje točnejše rezultate. V praksi se zaradi kompleksnosti dinamične metode ne uporabljajo
tako pogosto, saj od uporabnika zahtevajo več znanja in predvidevanja. Prva izmed
dinamičnih metod je metoda čiste sedanje vrednosti. S to metodo lahko primerjamo
investicije enakih obsegov. Čisto sedanjo vrednost pa izračunamo tako, da od sedanje
vrednosti denarnih tokov odštejemo začetno investicijo. Naslednja metoda je indeks čiste
sedanje vrednosti, ki izboljšuje pomanjkljivost prejšnje metode in omogoča primerljivost
investicij različnih obsegov. Tako pri indeksu čiste sedanje vrednosti primerjamo denarne
pritoke in odtoke. Naslednja je metoda interne donosnosti in je rešljiva samo z
numeričnimi postopki. Izračunani rezultati so razumljivi, vendar je večja možnost napak in
napačnih indikacij. Metoda modificirane interne donosnosti odpravlja pomanjkljivosti
prejšnje metode, saj ne predpostavlja, da se vsa plačila ponovno investirajo po enaki
donosnosti. Zaradi dolgotrajnosti izračunavanja ni pogosto uporabljena (Reflak in
sodelavci 2009, del 5, poglavje 7).
2.2.3 Programiranje uresničitve planiranih strategij
Programiranje uresničitve planiranih strategij predstavlja zadnjo fazo v procesu planiranja
ustanovitve in razvoja na ravni strateškega managementa. Uresničitveni program izbranih
strategij je osnova za neposredno povezovanje strateškega managementa z izvedbenim
managementom na taktični in operativni ravni podjetja ter mu obenem daje okvir za
nadaljnje ravnanje (Slika 8). Uresničitveni program izbranih strategij je sestavina
strateškega programa, le-ta pa sestavina celovitega razvojnega programa podjetja (Duh
2011, 61; povzeto po Belak 2002, 172). Strateški program je izhodišče za planiranje
uresničitve projekta na ravni izvedbenega managementa. V procesu planiranja na tej ravni
pretvorimo razvojne programe v izvedbene projekte (Belak 2002, 231).
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Belak navaja naslednji proces programiranja uresničitve (Duh 2011, 61; povzeto po Belak
2002, 172-174):
-

obsega hierarhično opredelitev uresničevanja izbranih strategij v določenem
časovnem obdobju,

-

je neposredno povezan s poznavanjem ali celo opredeljevanjem potrebnih in
razpoložljivih resursov podjetja,

-

je opredeljevanje najboljše možne kombinacije uresničevanja izbranih strategij,
zato gre za postopke večkriterijskega programiranja, pri čemer so v ospredju
pričakovana oskrbljenost podjetja s potrebnimi resursi za uresničitev izbranih
strategij, donosnost strategij ter tveganost naložb v njihovo uresničitev.

Slika 8: Programiranje uresničitve strategij.
Vir: Belak (2002, 173).
Belak (2002, 173-174) navaja, da ne smemo prezreti investicijskih programov, ki imajo
dvojo vlogo. V prvi vrsti v njih planiramo prihodnje naložbe podjetja, planiramo pa tudi
izvedbe teh vlaganj. Investicijski programi so zato obenem tudi plani razvoja podjetij ter
delni plani njihovega delovanja in obnašanja.
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URESNIČEVANJE STRATEGIJ S PROJEKTI

V najširšem pomenu besede je projekt vsak zaključen proces medsebojno logično
povezanih in ciljno usmerjenih aktivnosti (Hauc 1991, 100; povzeto po Belak 2002, 233).
Stare (2011, 80) opisuje povezanost strategij in projektov tako, da je namen projekta doseči
strateški cilj. Zato lahko projekt razumemo kot sredstvo, s katerim podjetje doseže
strateške cilje. S pomočjo projektov lahko tako dosežemo zastavljene cilje v planiranem
času in s predvidenimi stroški. Projekte potrebujemo za uspešno uresničevanje strategij, s
pomočjo katerih zagotovimo nadaljnjo rast in razvoj podjetja, zato je potrebno razvojne
programe podjetja pretvoriti v izvedbene programe projekta. Število projektov je odvisno
od obsega in kompleksnosti razvojnih aktivnosti podjetja (Belak 2002, 231).

3.1

Zagon strategij in projektov

Proces zagona strategij in projektov se prične tako, da strategije pretvorimo v projekte, ki
jih podjetje v nekem časovnem zaporedju tudi izvaja (Slika 9). V prvi fazi se upoštevajo
poslanstvo in vizije, oblikujejo strategije in izvede se prvo evidentiranje (Hauc 2007, 129).
V tej fazi se torej izvede izbor projektov ter se zagotovijo okvirni pogoji za izvedbo
projekta, kot so finančna sredstva, organizacija projektnega managementa, projektna
partnerstva, način prevzema projekta … Nadalje se v zagonu projekta izvaja priprava
zagona, kar pomeni izdelavo zagonskega elaborata in vključitev plana projekta v strateški
projektni plan in letne plane poslovanja. V zagonu projekta se izvaja strateški kontroling, s
pomočjo katerega se sprejemajo preostale strateške odločitve in morebitne dopolnitve.
Sledi izvedba projekta, kjer se izvajajo dela na projektu po zastavljenem planu. Zaključi se
s predajo projektnih rezultatov in kasneje z eksploatacijo (Hauc 2007, 134).
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi časovni komponenti, ki v današnjem
dinamičnem okolju pomeni, da je potrebno projektni management vključiti že v
oblikovanje strategij, saj lahko le tako pravočasno in dovolj natančno pripravi vodenje
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zagona projekta. Prav zaradi pritiska konkurence in hitrega odziva trga je potrebno zadnje
strateške odločitve sprejemati celo v začetnih fazah izvajanja projekta. V teoriji bi bilo
najbolje vsako strateško odločitev podrobno preučiti, raziskati, izdelati potrebne študije,
analize in plane ter se na podlagi pridobljenih podatkov odločiti za projekt izvedbe, vendar
kot smo že omenili, to v veliki večini primerov ni mogoče. Obstaja torej kompromis med
podrobnostjo priprav strateških odločitev na eni in rizikom ob morebitnih napačnih
predpostavkah, ne dovolj podrobnih pripravah, analizah in tako neuspehu na drugi strani.

Slika 9: Model zagona strategij.
Vir: prirejeno po Hauc (2007, 135).

3.2

Projekti in razvojni programi

Projekte razvrščamo v tri skupine glede na razvojne programe in plane razvoja podjetij. Z
določenimi projekti si pridobimo osnovo za izdelavo razvojnih programov, z drugimi
projekti se razvojni programi izvajajo ali pa se izvedejo z namenom, da se preverja
nadaljevanje izvajanja razvojnih programov. Tako razlikujemo naslednje projekte (Hauc
2007, 153; povzeto po Hauc 1982):
-

ciljne projekte, ki predstavljajo izhodišče za izdelavo razvojnih programov, v
primeru strateških razvojnih programov pa so lahko to projekti različnih strateških
analiz, temeljni raziskovalni projekti, projekti tržnih in drugih raziskav in drugi, na
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podlagi katerih oblikujemo globalne, poslovne strategije in strategije poslovnih
področij.
-

Programske izvedbene projekte, s pomočjo katerih se bodo izvajali razvojni
programi.

-

Projekte preverjanja, s katerimi preverjamo, ali so zastavljeni razvojni programi še
ustrezni glede na interna in eksterna dogajanja, poslovne izide. Preverjamo tudi
izpolnjenost pogojev za začetek posameznih programskih projektov, ki se izvajajo
po strateškem ali drugem planu projektov.

Proces projektnega izvajanja strategij
Kot smo že omenili, je potrebno za izdelavo strateških razvojnih programov in tudi za
programske izvedbene projekte v večini primerov izvesti raziskave, študije, analize in
podobno. Hkrati je potrebno tudi sprotno in nenehno zagotavljanje vseh podatkov in
informacij za potrebe strateškega planiranja. Torej, za uspešno izveden proces projektnega
izvajanja strategij je potrebno izdelati ciljne projekte, ki zahtevajo čas in so podlaga za
nadaljnje strateško odločanje (Hauc 2007, 154). Projekt izvajanja strategij je prikazan na
Sliki 10.

Slika 10: Proces projektnega izvajanja strategij na podlagi ciljnih in programskih
izvedbenih projektov.
Vir: prirejeno po Hauc (2007, 155).
Proces projektnega izvajanja strategij je tako sestavljen iz štirih faz, in sicer: (1) izvajanje
ciljnih projektov, (2) oblikovanje strategije, (3) priprave zagona projekta in (4) izvajanje
projektov ali programov projektov, za kar je odgovoren projektni management.
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Vodenje projektov

Projekti v večini primerov predstavljajo enkratno in neponovljivo nalogo, zato se njihovo
izvajanje odvija pod velikimi pritiski, obenem pa zahtevajo zelo kompleksno vodstvo.
Vodenje projektov zahteva sposobnosti vplivanja na soudeležence projekta, da se s
skupnimi močmi doseže zastavljen cilj. Hauc (2007, 286) navaja, da je temeljna naloga
projektnega managementa sicer res vodenje projekta, vendar opozarja na določitev obsega
vseh drugih nalog in upoštevanja vseh vrst projektov.
Naloge projektnega managementa so v prvi vrsti spremljanje poteka del v skladu z
zagonskim elaboratom, ki je bil ustvarjen z namenom priprave zagona in strateškega
kontroliranja. Nadalje je pomembna tudi izvedba projekta v skladu z dogovorjenimi
namenskimi in objektnimi cilji, v dogovorjenih rokih in v okviru predvidenih stroškov.
Odgovornosti projektnega managerja se nanašajo na (Hauc 2007, 290):
-

cilje projekta,

-

roke izvedbe in

-

stroške.

S ponudbo in kasneje podpisano pogodbo se naročnik in projektni management dokončno
dogovorita glede ciljev in ostalih bistvenih sestavin, kar označuje ta dogovor kot
neposredno odgovornost projektnega managementa do naročnika. Poleg neposredne
obstaja še posredna odgovornost, ki pa se nanaša predvsem na kakovost izvedbe.
Neposredno odgovornost prevzamejo strokovni nosilci, kot na primer projektant, tehnolog
ipd. Projektni manager pa lahko prevzame samo posredno odgovornost glede kakovosti
izvedbe projekta (Hauc 2007, 291).
Naloge projektnega managementa so naslednje:
(1) programiranje ciljev projekta,
(2) planiranje,
(3) organiziranje izvajanja,
(4) zagon izvajanja,
(5) kontrola izvajanja,
(6) naloge v zvezi z ekonomiko projektov,
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(7) naloge v zvezi s kakovostjo izvedbe,
(8) vzdrževanje projektnega informacijskega sistema in
(9) motiviranje.

(1) Pri programiranju ciljev gre za to, da projektni management skrbi za oblikovanje ciljev
projekta, ampak to velja le, če je vodstvo projekta imenovano že v fazi evidentiranja
projekta. V nasprotnem primeru, ko gre za komercialne faze projekta, pa gre za vodenje
ponudbenega postopka. (2) Planiranje projekta tako velja za eno izmed pomembnejših
nalog, saj poteka od začetka do konca izvajanja. V planiranje pa je potrebno vključiti tudi
izdelavo zagonskih elaboratov. (3) Naloge v zvezi z organiziranjem izvajanja projekta se
nanašajo predvsem na uspešno komunikacijo med udeleženci, vodenjem dokumentacije,
organiziranjem projektne dokumentacije in administrativnimi deli. Pri gradbenih projektih
je v sklopu organiziranja poznan projekt organizacije gradbišča. (4) Pri zagonu izvajanja
gre predvsem za organizacijo sestankov in uskladitve med posameznimi udeleženci
projekta. (5) Naloge v zvezi z izvajanjem kontrole predstavljajo pridobivanje kontrolnih
informacij o poteku del in razne analize ter ponovno planiranje in revidiranjem zagonskih
elaboratov. (6) Naloge v zvezi z ekonomiko so tesno povezane s planiranjem stroškov ter
ugotavljanjem dejanskih stroškov, financiranjem ter poslovnimi izidi projektov. (7)
Kakovost izvedbe je vezana na vodstvo projekta, ki je dolžno ob morebitnih ugotovitvah
odstopanj v smeri slabe kakovosti ukrepati. (8) Pri vzdrževanju projektnega
informacijskega sistema gre za vzdrževanje projektnih baz, posredovanja raznih informacij
in podatkov s poslovnim informacijskim sistemom. Kot zadnjo nalogo projektnega
managementa se omenja (9) motiviranje, ki ima zelo pomembno vlogo pri doseganju ciljev
projekta. Samo s pomočjo visoke ravni motivacije je mogoče doseganje zastavljenih ciljev.
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PREDSTAVITEV PODJETJA

Nastanek podjetja

Podjetje GIC gradnje d.o.o. je bilo ustanovljeno februarja 1992 v Rogaški Slatini. Pred tem
je bilo podjetje v obliki s.p., in sicer z imenom GIC Cajzek, ki pa je bilo ustanovljeno dve
leti prej, torej leta 1990, prav tako v Rogaški Slatini. Ustanovitelj obeh je g. Ivan Cajzek.
Podjetje je bilo vseskozi prisotno na slovenskem trgu, predvsem na področju gradbeništva
in gradbene operative. Operacijski prostor podjetja je bil vseskozi v občini Rogaška
Slatina, na sedežu podjetja. Tržni prostor podjetja je bilo območje celotne Slovenije in je
bilo zelo razgibano v smislu lociranosti objektov, ki so se gradili in prodajali, po drugi
strani pa je bila oskrba precej ožje usmerjena, predvsem zaradi fizikalnih lastnosti
materialov. Vizija lastnika in podjetja je bila usmerjena v vodenje in uspešno poslovanje
majhnega gradbenega podjetja na slovenskem območju in zagotavljanju zadovoljstva
naročnikom in investitorjem.

4.2

Opis ključnih sprememb v razvoju in rasti podjetja

Skozi uspešno poslovanje podjetja v preteklosti se je dejavnost podjetja razširila še na
proizvodnjo betonov in betonskih izdelkov, proizvodnjo drobljenca iz lastnih
kamnolomov, odprtje trgovskega centra z gradbenim materialom in vzpostavitvijo oddelka
za trženje lastnih nepremičnin. Tako želijo z razširitvijo dejavnosti predvsem utrditi svoj
položaj na tržišču, z dopolnitvijo ponudbe na področju potreb svoje osnovne dejavnosti pa
izkoristiti sinergijske učinke znotraj dejavnosti podjetja.
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Podjetje danes

4.3.1 Osnovni podatki podjetja
Podjetje:

GIC gradnje gradbeništvo, izvajanje in inženiring, d.o.o.

Skrajšano ime:

GIC gradnje d.o.o.

Sedež:

Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina,

Pravno-org. oblika:

družba z omejeno odgovornostjo

Registracija:

št. vložka 1/04964/00 pri OS v Celju, s sklepom Srg. 94/04507.

Matična številka:

5851513

Davčna številka:

SI31405720

Šifra dejavnosti:

45.210 – Splošna gradbena dela

Celotne prihodke družba ustvarja pretežno z gradbeno operativo, v manjšem delu pa še s
prodajo blaga z gradbenimi materiali v franšizni prodajalni Merkur Rogaška in z
dejavnostjo betonarn. Na področju gradbene operative opravlja podjetje dela po celotni
Sloveniji. Trgovino Merkur z gradbenim materialom ima podjetje v Rogaški Slatini, na tej
lokaciji se nahajajo tudi železokrivnica, skladišča in glavni obrati podjetja. Proizvodnja
transportnih betonov pa je v dveh betonarnah, in sicer v Negonju pri Rogaški Slatini in v
Pristavi pri Mestinju, v sklopu slednje poteka tudi izdelava betonske galanterije. Podjetje
GIC gradnje d.o.o. ima tudi poslovne deleže v drugih podjetjih, kar prav tako predstavlja
vizijo skupne rasti t.i. skupine podjetij. Celotno skupino GIC sestavljajo podjetja Trik
kamenine d.o.o., IPI d.o.o., GPC d.o.o. in pridruženo podjetje Sončni dom d.o.o..

Slika 11: Kapitalske povezave skupine GIC gradnje d.o.o..
Vir: Letno poročilo 2011 podjetja GIC gradnje d.o.o..
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Operacijski prostor je torej od ustanovitve ostal nespremenjen, z izjemo poslovnih obratov
kamnoloma in betonarn za proizvodnjo betona. Tržni prostor se je nekoliko razširil, saj
podjetje sedaj prodaja svoje proizvode na ozemlju Hrvaške, čeprav predstavlja domači trg
skoraj celotni delež letnih prihodkov. Na področju nabave se je krog dobaviteljev razširil v
skladu s potrebami oziroma večjim obsegom poslovanja podjetja. Usmerjenost podjetja in
vizija lastnika pa je naravnana bolj ambiciozno, predvsem pa v drugačnem obsegu
poslovanja kot v preteklosti oziroma ob ustanovitvi. Poslanstvo in vizija iz letnega poročila
podjetja se glasita: »Dolgoletne izkušnje, skrbno načrtovani pristopi in uspešna izvedba
vsakega projekta posebej, so osnova pomembnih in bogatih referenc našega podjetja, ki so
odraz visoko kakovostnih storitev podjetja GIC gradnje, vsem poslovnim partnerjem in
naročnikom. Ohranjamo tesne poslovne stike z naročniki naših storitev in skušamo
pridobiti uspešne projekte za potreben obseg del na raznih razpisih in natečajih. S tem
želimo ostati pomembno gradbeno podjetje na tem delu Slovenije, tako po prepoznavnosti
kot tudi po velikosti, čeprav dela izvajamo po vsej državi. Poleg tega posvečamo posebno
skrb prijaznemu in varnemu delovnemu okolju, socialni varnosti zaposlenih ter skrbi za
okolje, v katerem poslujemo.« Vizija, poslanstvo in temeljna strateška umestitev podjetja
so dokumentirani v letnih poročilih in deloma tudi na spletni strani podjetja www.gicgradnje.si.
Skozi poslovanje preteklih let in na podlagi uspešno zaključenih projektov se je podjetje
vseskozi izboljševalo v smislu posodobitev, sledenju sodobni tehniki in novim znanjem
zaposlenih. Izobraževanja in posodobitve potekajo odvisno od delovnega mesta oziroma
položaja v podjetju. Na področju tehnologije velja omeniti avtomatizirani betonarni v
Pristavi in Negonju, nenehne posodobitve programske opreme, ki omogoča preglednejše
poslovanje in posodobitve strojnih parkov ter orodja. Velika vlaganja v tehnologijo in
tehnološke procese so predvsem na področju razvoja kakovosti betonskih mešanic, kjer
podjetje v lastnem laboratoriju preizkuša vzorce in razvija nove recepture za različne
trdnosti in karakteristike betonov, glede na potrebe na gradbišču. Vsa potrebna armatura, ki
se vgrajuje v betone, se proizvaja v lastni železokrivnici, ki je prav tako dobro tehnološko
izpopolnjena.
V nadaljevanju je prikazana lastniška struktura, izobrazbena struktura in pomembnejši
podatki o poslovanju iz obdobja zadnjih nekaj let.
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4.3.2 Lastniška struktura:
 39,5 % v višini 64.765 EUR – zasebna
 60,5 % v višini 99.198 EUR – GIC gradnje d.o.o.

lastniška struktura

GIC
GRADNJE
d.o.o. 60,5

Zasebna
39,5

Slika 12: Lastniška struktura podjetja v letu 2011 v odstotkih (%).

4.3.3 Izobrazbena struktura v podjetju GIC gradnje d.o.o.
Največji delež zaposlenih je s poklicno izobrazbo IV. stopnje (38,30 %), sledijo jim
zaposleni s V. stopnjo izobrazbe (32,98 %).
Delež na št.

Struktura zaposlenih po izobrazbi

Število.

I. stopnja

2

2,13 %

II. stopnja

5

5,32 %

III. stopnja

7

7,45 %

IV. stopnja

36

38,30 %

V. stopnja

31

32,98 %

VI. stopnja

3

3,19 %

VII. stopnja

10

10,64 %

Skupaj število zaposlenih

94

100 %

zaposlenih

Tabela 1: Pregled strukture zaposlenih po izobrazbi na 31.12.2011.
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4.3.4 Pregled zaposlenih v podjetju GIC gradnje d.o.o. moški - ženske

skupaj

Delež glede

94

na zaposlene

moški

70

74 %

ženske

24

26 %

Zaposleni na
31.12.2010

Tabela 2: Pregled zaposlenih (moški-ženske) na 31.12.2011.
4.3.5 Število zaposlenih v podjetju GIC gradnje d.o.o.

Delež

na

Struktura zaposlenih po starosti:

Število

20 do 30 let

7

8,42 %

30 do 40 let

31

33,68 %

40 do 50 let

36

38,96 %

50 let in več

20

17,89 %

Povprečna starost zaposlenega

42

100 %

št.

zaposlenih

Tabela 3: Pregled števila zaposlenih po starosti na stanje 31.12.2011.
4.3.6 Pomembnejši podatki o poslovanju za obdobje zadnjih let
Poslovni prihodki (brez usredstvenih lastnih proizvodov, storitev in sprememb vrednosti
zalog) in čisti dobiček 2004-2010 (obdobje zadnjih 7 let) (v EUR).
leto

poslovni prihodki

čisti dobiček

2004

15.145.205

446.908

2005

15.585.954

398.560
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2006

16.047.075

279.828

2007

22.801.043

685.333

2008

32.398.687

5.213.277

2009

21.323.502

1.728.154

2010

22.398.470

283.093

2011

34.227.669

641.166

skupaj zadnjih 7 let

179.927.605

9.676.319

Tabela 4: Poslovni prihodki in čisti dobiček od leta 2004 do 2011.

4.3.7 Shema vodstvenih delovnih mest
DIREKTOR
KONTROLA IN RAZVOJ

PROKURIST

VODJA POSLOVNE UPRAVE

TEHNIČNI DIREKTOR

FINANČNI DIREKTOR

DIREKTOR KOMERCIALE

DIREKTOR PRODAJNEGA
CENTRA

Slika 13: Shema vodstvenih delovnih mest.
Zgoraj prikazana makroorganizacijska shema predstavlja grobi pregled vodstvenih
delovnih mest v podjetju. V vsaki izmed zgoraj navedenih služb je zaposleno določeno
število ljudi. Na primer v tehničnem sektorju sodelujejo še vodje projektov, vodje gradbišč,
delovodje, skupinovodje, gradbinci različnih izobrazbenih struktur in delavci za preprosta
gradbena dela.
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OBLIKOVANJE STRATEGIJ NA PRIMERU PODJETJA GIC
GRADNJE D.O.O.

Strateške možnosti in strategije podjetja GIC gradnje d.o.o.

5.1

5.1.1 Določitev programsko-tržnih področij
Za proučitev strateških možnosti in oblikovanje strategij podjetja GIC gradnje d.o.o. je
najprej potrebno opredeliti programsko-tržna področja. Kot smo že spoznali v drugem
poglavju, se za določitev programsko-tržnih področij uporabljata dve metodi, in sicer
»inside-out-metoda« in »outside-in-metoda« (Belak 2002, 139). Določitev teh področij
predstavlja pomembno osnovo za določitev temeljnih, poslovnih in splošnih strategij
podjetja.
Določitev optimalne programsko-tržne strukture je prikazana v Tabeli 5 in je bila izvedena
z vrednotenjem obstoječih programsko-tržnih področij (v nadaljevanju PTP):
-

gradbena operativa na domačem in tujem trgu,

-

proizvodnja betonskih mešanic za domači trg,

-

proizvodnja betonskih izdelkov za domači trg,

-

trgovinske storitve z gradbenim materialom na domačem trgu.

PTP podjetja GIC gradnje d.o.o. so opredeljena glede na trg in na storitev, ki jo ponujajo.
Za določitev PTP smo uporabili »outside-in-metodo«, ki je podrobneje predstavljena v
teoretičnem delu, saj smo se želeli izogniti pomanjkljivostim »inside-out-metode«.
Upoštevali smo tržne potrebe ali potrebe strank, potencialne skupine odjemalcev in
alternativne tehnologije.
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Izbor programov
OPERATIVA

BETONARNA

GALANTERIJA

TRGOVINA

Izdelava
različnih
betonskih
mešanic,
prevozi,
črpanje.
Visoka
kakovost.
Toplejši del
leta (marecnovember),
izjemoma
kasneje.
Konkurenčne
cene.
Domači trg.

Proizvodnja in
prodaja
betonskih
izdelkov.

Franšizna
trgovina s
poudarkom za
gradnjo.

Zadovoljiva
kakovost.
Toplejši del leta
(marecnovember)

Visoka
kakovost.
Vse leto.

Konkurenčne
cene.
Domači trg.

Konkurenčne
cene.
Domači trg.

Skoraj edini
ponudnik na
tem območju
Privatni
naročniki.
Komerciala
podjetja, splet.

Ni močne
neposredne
konkurence.
Privatni
naročniki.
Komerciala
podjetja, splet.

Ni močne
neposredne
konkurence.
Privatni
naročniki.
Mediji, splet.

Strateški element

1. Značilnosti storitev Celoten proces
gradnje
Potrebe, ki jih
(projektiranje,
zadovoljuje:

Kakovost:

gradnja,
vzdrževanje
objektov).
Visoka kakovost.

Čas izvajanja:

Skoraj vso leto
(izjema
december in
januar).

Cena:

Konkurenčne
cene.
Domači in tuji
trg.

2. Značilnosti trga
Področje prodaje:
Položaj konkurence:

Ciljna skupina:
Prodaja:

Močna
konkurenca.
Privatni in javni
naročniki.
Komerciala
podjetja, splet.

Tabela 5: Strateške značilnosti storitvenih programov.
PTP 1 - Gradbena operativa na domačem in tujem trgu
Področje gradbene operative trenutno predstavlja največji delež prihodkov in trendi kažejo,
da se bodo še povečevali. Trenutno stanje v gradbeništvu je sicer slabo, vendar so prihodki
podjetja kljub težkim časom v lanskem letu rekordni. Tako si podjetje obeta postopno rast
tudi v prihodnje, posebno na področju visokih gradenj. Dodatno pozornost bo potrebno
nameniti prodaji prostih kapacitet (stanovanj, poslovnih prostorov, apartmajev). Gradbena
operativa tako načrtuje povečanje obsega del na področju celotne Slovenije, vendar se
zaradi slabih izkušenj s poslovanjem v tujini začasno umika iz Hrvaške. Pričakovani so
tudi sinergijski učinki z delovanjem drugih PTP, predvsem nove betonarne, ki bo imela
večjo proizvodno kapaciteto ob višji kakovosti betonskih mešanic, in obratom nove linije
za betonsko galanterijo.
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PTP 2 - Proizvodnja betonskih mešanic za domači trg
Drugo pomembnejše PTP je betonarna. Zaradi potreb po zagotavljanju večjih proizvedenih
količin betonskih mešanic se je podjetje odločilo za prestavitev betonarne na novo
lokacijo, kjer bo le-ta na novo vzpostavljena in preurejena v sodobnejšo. Tako bodo
proizvedeni betoni višjih kakovosti ob manjšem ekološkem odtisu na kubični meter,
predvsem pa bo omogočena nadaljnja rast prodaje betonskih mešanic. V sklopu nove
betonarne bo postavljena tudi sodobna čistilna naprava, s katero bo omogočena ponovna
uporaba določenih frakcij agregata v proizvodnem procesu. S prestavitvijo betonarne na
novo lokacijo bo prav tako omogočen nadaljnji razvoj industrijske cone Negonje in prodaja
prostih kapacitet podjetja GIC gradnje d.o.o.. V neposredni bližini betonarne je namreč
zgrajen prodajni center, kjer so na voljo proste kapacitete za prodajo.
PTP 3 - Proizvodnja betonskih izdelkov za domači trg
Z letošnjim letom se bo vzpostavil popolnoma avtomatiziran proizvodni obrat za izdelavo
različnih betonskih izdelkov. S tem se bo razširila aktualna ponudba vogalnikov in zidakov
na tlakovce, robnike in prane plošče. Hkrati pa bo zaradi avtomatiziranega procesa manjša
poraba materiala in tudi višja kakovost končnih izdelkov. Širitev bo usmerjena tudi v do
sedaj novo področje za podjetje, proizvodnjo armirano-betonskih konstrukcij. Proizvajale
se bodo različne hale za končnega kupca in za lastne potrebe gradnje za znanega
naročnika. Montažne hale bodo visoke kakovosti in izdelane iz kakovostnega prednapetega
betona.
PTP 4 - Trgovinske storitve z gradbenim materialom na domačem trgu
Na področju trgovinskih storitev si podjetje obeta širjenje prodajnega programa in
postopno vključitev lastnih izdelkov v prodajno mrežo iz PTP 3. S tem bi podjetje doseglo
večji obseg prodaje in obenem boljšo prepoznavnost celotnega podjetja v regiji in na
širšem območju. Sekundarna prioriteta pa je večanje podpore PTP 1, saj se bo z večjim
obsegom del gradbene operative povečalo povpraševanje po gradbenem materialu za lastne
potrebe.
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5.1.2 Strateške možnosti podjetja po programsko-tržnih področjih
Strateške možnosti in strategije je potrebno iskati v okolju podjetja, vse pa izhaja iz
razpoložljivih tržnih potencialov podjetja (Belak 2002, 149). Strateške možnosti podjetja
GIC gradnje d.o.o. so prikazane na Sliki 14.
Strateške možnosti na odločitvenem področju »proizvodi-trg« po posameznih PTP.
Proizvod
Stari

Novi

Stari

Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Novi

Razširitev trga

Diverzifikacija

i
Prodajni
trgi

Slika 14: Strateške alternative na odločitvenem področju »proizvodi-trg«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 150).

Za PTP 1 - gradbeno operativo na domačem in tujem trgu, predlagamo strateško možnost
razširitve trga, saj bo lahko na takšen način podjetje doseglo zastavljene cilje o povečanju
obsega del. Razširitev trga je smiselna na domačem trgu, kjer podjetje generira večino
prihodkov.
Za PTP 2 - proizvodnjo betonskih mešanic za domači trg, predlagamo razširitev trga na
širše področje. Namreč, zaradi ugodnega konkurenčnega položaja bi lahko podjetje
dosegalo večje učinke na področju različnih transportnih betonskih mešanic. Upoštevati je
potrebno tudi lastnosti transportiranega materiala, saj zaradi same sestave ne dovoljuje
prevozov daljših od 50 kilometrov ali pa le-ti niso smotrni.
Na PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, predlagamo inovacijo
proizvodov, saj bo z vzpostavitvijo nove avtomatske proizvodnje linije na voljo širši nabor
obstoječih izdelkov in uvedba novih izdelkov. Tako se bodo pričele proizvajati različne
vrste tlakovcev, robnikov in pranih plošč. S tem bo podjetje doseglo konkurenčno
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prednost, saj ponudbe teh izdelkov v neposredni bližini ni. Obenem pa predlagamo še
prodor na trg, s katerim bi dosegli želeno prodajo pri izdelovanju armirano betonskih
konstrukcij.
PTP 4 - trgovinske storitve z gradbenim materialom na domačem trgu, je podjetje nedavno
že razširilo, tako so na voljo večje prodajne površine in več različnih artiklov. Predlagamo
še razširitev trga na druge skupine odjemalcev, na primer razširitev novih prodajnih
programov za dom in vrt.
Strateške možnosti na odločitvenem področju »resursi-nabavni trgi« prikazuje spodnja
slika.
Resursi
Stari

Novi

Stari

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Novi

Razširitev nabavnega

Diverzifikacija

trga

resursov in trga

Oskrbni trgi

Slika 15: Strateške alternative na odločitvenem področju »resursi-nabavni trgi«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 150).

Za PTP 1 - gradbeno operativo na domačem in tujem trgu, predlagamo prodor na nabavni
trg, saj lahko podjetje z boljšim potencialom izkoriščanja dobaviteljev poveča dobiček iz
tekočega poslovanja. Prav tako predlagamo razširitev nabavnega trga, saj lahko z uporabo
alternativnih materialov dosežemo višjo kakovost končnih izdelkov ob enaki ali nižji ceni
na kvadratni meter.
Za PTP 2 - proizvodnjo betonskih mešanic za domači trg, predlagamo prodor na nabavni
trg, predvsem na področju različnih frakcij agregata za proizvodni postopek betonarne.
Agregat predstavlja velik strošek v proizvodnem procesu svežih betonskih mešanic, zato je
smotrna širitev v kamnolomsko dejavnost. Podjetje sicer že ima dva kamnoloma v
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hčerinski družbi Trik kamenine d.o.o., vendar bi potrebovalo še kamnolom z drugačnim
materialom.
Na PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, predlagamo prodor na nabavni
trg. Namreč, gre za zelo povezano dejavnost s PTP 2, saj so vhodni materiali enaki. Zaradi
vpeljave dvoslojnih izdelkov, kot so robniki in tlakovci, predlagamo tudi razširitev
nabavnega trga, saj bo potrebna uporaba kremenčevega agregata za zaključni sloj izdelkov.
Za PTP 4 - trgovinske storitve z gradbenim materialom na domačem trgu, predlagamo
razširitev nabavnega trga. Z uvozom na področju gradbenega materiala bi lahko podjetje
ustvarilo sinergijske učinke s PTP 1 in tako ustvarilo večje prihodke celotne družbe.
Strateške možnosti na odločitvenem področju »sodelavci-trgi delovne sile« prikazuje Slika
16.
Sodelavci
Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z

Nova kvalifikacija z

istega trga delovne sile

istega trga delovne

Trgi delovne sile

Stari

sile

Novi

Enaka kvalifikacija z

Nova kvalifikacija z

novega trga delovne sile

novega trga delovne
sile

Slika 16: Strateške alternative na odločitvenem področju »sodelavci-trgi delovne sile«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 151).

Na PTP 1 - gradbeni operativi na domačem in tujem trgu, predlagamo enako kvalifikacijo
z istega trga delovne sile. Podjetje se je namreč skozi svojo generično rast venomer
izpopolnjevalo na področju kadrovanja, zato trenutno ni potreb po novi kvalifikaciji.
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Na PTP 2 - proizvodnji betonskih mešanic za domači trg, predlagamo enako kvalifikacijo z
istega trga delovne sile, saj bo z vzpostavitvijo na novi lokaciji proces proizvodnje prav
tako avtomatiziran. Potrebe po novih kvalifikaciji tako ne bo.
Na PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, predlagamo novo kvalifikacijo z
istega trga delovne sile. Zaradi povečanega obsega del in večjega nabora izdelkov bo
potrebna dodatna zaposlitev.
Na PTP 4 - trgovinskih storitvah z gradbenim materialom na domačem trgu, predlagamo
enako kvalifikacijo z istega trga delovne sile. Zaradi dovolj velikega števila zaposlenih v
trgovini ne bo potrebno novo zaposlovanje kljub dopolnitvi in razširitvi prodajnega
programa.
Zadnjo izmed strateških alternativ na odločitvenem področju »kapital-trg kapitala«
prikazuje Slika 17.
Vrsta
kapit
Trgi kapitala
ala

Stari

Novi

Stari

Novi

Isti financerji in iste

Sprememba strukture

vrste kapitala

kapitala

Novi financerji in iste

Nove vrste kapitala z

vrste kapitala

novega trga kapitala

Slika 17: Strateške alternative na odločitvenem področju »kapital-trg kapitala«.
Vir: Mugler (1995; povzeto po Belak 2002, 151).

Na PTP 1 - gradbeni operativi na domačem in tujem trgu, predlagamo nove financerje in
iste vrste kapitala. Zaradi težkih gospodarskih razmer, še posebej v gradbeništvu, bo
podjetje potrebovalo nove financerje za uspešen zagon projektov. S pomočjo novih
sredstev bo podjetje zgradilo nove prodajne kapacitete bodisi za znanega bodisi neznanega
kupca in s tem omogočilo nadaljnjo rast in razvoj podjetja.
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Na PTP 2 - proizvodnji betonskih mešanic za domači trg, predlagamo nove vrste kapitala z
novega trga. Podjetje skuša pridobiti dodatna sredstva iz evropskih skladov za razvoj
podjetij. S takšnim načinom financiranja bi si podjetje v krajšem času povrnilo investicijo.
Na PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, predlagamo nove financerje in
iste vrste kapitala. Podjetje je sicer že poskušalo z novimi vrstami kapitala, vendar ni bilo
uspešno, zato sedaj predlagamo nove financerje.
Na PTP 4 - trgovinskih storitvah z gradbenim materialom na domačem trgu, predlagamo
iste financerje in iste vrste kapitala. Podjetje ne potrebuje novih financerjev, saj je ustaljena
praksa franšizinga dobra.
Najpomembnejše programsko-tržno področje za podjetje GIC gradnje d.o.o. je PTP 1 gradbena operativa na domačem in tujem trgu. Zaradi dobrih preteklih rezultatov in
velikega potenciala v prihodnosti je to področje še posebej pomembno. Zaradi sinergijskih
učinkov ostalih PTP pa je prav tako pomembno PTP 2 - proizvodnja betonskih mešanic za
domači trg, in PTP 3 - proizvodnja betonskih izdelkov za domači trg, saj predstavlja
pomemben delež pri ustvarjanja prihodkov družbe. PTP 4 - trgovinske storitve z
gradbenim materialom na domačem trgu, ni tako pomembno, vendar vseeno prispeva k
sinergiji z dobavo gradbenega materiala pri gradnji.
5.1.3 Celovita presoja podjetja in okolja s SWOT analizo
Ena izmed metod za celovito presojo podjetja in okolja je SWOT analiza, ki se uporablja
za opis določenih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats), ki so strateški dejavniki za določeno podjetje (Duh
2011, 82). S pomočjo matrike si razmejimo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na
poslovanje podjetja. Nadalje se notranje dejavnike deli na prednosti in slabosti, zunanje pa
priložnosti in nevarnosti. Glavna razlika med njima pa je, da lahko na notranje dejavnike
vplivamo sami, medtem ko na zunanje dejavnike nimamo vpliva. V nadaljevanju je tako
prikazana SWOT analiza podjetja GIC gradnje d.o.o..
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Notranje
prednosti

Notranje
slabosti



Visoka kvaliteta proizvodov in storitev



Ne izvaja se dovolj promocije podjetja



Celovitost ponudbe



Preveč fiksnih stroškov



Natančnost in pravočasnost izvedbe



Premalo



Voditeljske in managerske veščine



Proizvodne zmožnosti



Premalo komunikacije med sektorji



Dobri odnosi med zaposlenimi



Premalo inovativnosti



Reference



Premalo podjetje, glede na potrebe trga



Kapitalska ustreznost podjetja

prizadevanja

posameznih

zaposlenih za uspeh podjetja

Zunanje
priložnosti

Zunanje
nevarnosti



Odsotnost velikih konkurenčnih podjetij



Vstop tujih gradbenih podjetij



Možnost prevzemov podjetij



Vstop majhnih, prilagodljivih podjetij z



Rast obsega poslovanja na trenutnih trgih

nizkimi fiksnimi stroški



Upad konkurence na področju armirano- 

Naraščajoči pritiski kupcev in naročnikov z

betonskih konstrukcij

znižanjem cen



Najnižja točka gospodarske krize-preobrat



Novi trgi, vstop Hrvaške v EU



Visoke zahteve dobaviteljev glede ročnosti
in zavarovanj



Trenutna recesija - stanje gradbeništva v
državi



Alternativna gradnja (les, bio materiali)



Mednarodne ovire za trgovanje s Hrvaško



Neplačniki izvedenih del

Tabela 6: SWOT analiza podjetja GIC gradnje d.o.o..
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5.1.4 Strategije podjetja GIC gradnje d.o.o.
Splošne strategije
V nadaljevanju bomo predstavili predlog splošnih strategij (v podjetju niso opredeljene in
dokumentirane) in smo jih oblikovali na osnovi teoretičnega znanja, poznavanja podjetja in
okolja, v katerem podjetje deluje. Strategije so oblikovane po posameznih programskotržnih področjih.
Na programsko-tržnem področju PTP 1 - gradbena operativa na domačem in tujem trgu, bo
podjetje razvijalo naslednje strategije:
-

v zvezi s ponudbo: strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov,
v zvezi s konkurenco: ofenzivno in inovativno strategijo,
v zvezi z lastnim delovanjem: strategijo optimiranja dobička z doseganjem tržne
uspešnosti,
v zvezi z resursi: strategijo fleksibilne oskrbe.

Na programsko-tržnem področju PTP 2 - proizvodnji betonskih mešanic za domači trg, bo
podjetje razvijalo naslednje strategije:
-

v zvezi s ponudbo: strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov,
v zvezi s konkurenco: ofenzivno strategijo,
v zvezi z lastnim delovanjem: strategije stroškovno usmerjene racionalizacije,
v zvezi z resursi: strategijo fleksibilne oskrbe.

Na programsko-tržnem področju PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, bo
podjetje razvijalo naslednje strategije:
-

v zvezi s ponudbo: strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov,
v zvezi s konkurenco: ofenzivno strategijo,
v zvezi z lastnim delovanjem: strategijo optimiranja dobička z doseganjem tržne
uspešnosti,
v zvezi z resursi: strategijo univerzalne opremljenosti.

Na programsko-tržnem področju PTP 4 - trgovinske storitve z gradbenim materialom na
domačem trgu, bo podjetje razvijalo naslednje strategije:
-

v zvezi s ponudbo: strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov,
v zvezi s konkurenco: defenzivno strategijo,
v zvezi z lastnim delovanjem: strategijo optimiranja dobička z doseganjem tržne
uspešnosti,
v zvezi z resursi: strategijo fleksibilne oskrbe.
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Temeljne strategije
Temeljna dejavnost podjetja GIC gradnje d.o.o. je gradbena operativa, sledijo ji
proizvodnje svežih betonskih mešanic, proizvodnja betonske galanterije in trgovinska
dejavnost. Na podlagi zgoraj zapisanih splošnih strategij in trenda rasti podjetja do sedaj,
predlagamo za izbor temeljne strategije podjetja GIC gradnje d.o.o. za nadaljnjih nekaj let,
strategijo nadaljnjega razvoja in rasti na vseh programsko-tržnih področjih.

Poslovne strategije
Podjetje GIC gradnje d.o.o. planira na programsko-tržnem področju PTP 1 - gradbeni
operativi na domačem in tujem trgu, in na PTP 4 - trgovinskih storitvah z gradbenim
materialom na domačem trgu, strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo. Stroškovno
konkurenčnost lahko podjetje dosega s planiranjem zniževanja stroškov na različnih
področjih delovanja podjetja. Od nabavnega in prodajnega trga, operativnega dela podjetja,
administracije, financiranja in organiziranja.
Na programsko-tržnem področju PTP 2 - proizvodnji betonskih mešanic za domači trg,
podjetje planira strategijo razvijanja tržne niše, ki bo dosežena z zniževanjem stroškov, saj
bo z vzpostavitvijo novega proizvodnega kompleksa za proizvodnjo betonskih mešanic
strošek proizvodnje na kubični meter sveže mešanice manjši. Obenem pa ima podjetje s
proizvodnjo betona monopol na območju delovanja betonarne, zato bo z delovanjem še
naprej zapolnjevalo tržno nišo.
Na programsko-tržnem področju PTP 3 - proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, pa
podjetje planira strategijo diferenciacije, ki temelji na razlikovanju proizvodov in storitev
napram konkurenčnim. Prav tako se pri tem programsko-tržnem področju upošteva zgoraj
navedeno planiranje zniževanja stroškov, vendar je primarna vloga drugačnost od
konkurence. Podjetje bo z marketinškimi in storitvenimi posebnostmi pridobilo prednost.
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Program uresničevanja planiranih strategij podjetja GIC gradnje d.o.o.

Programiranje uresničevanja zastavljenih strategij predstavlja zadnjo fazo v procesu
planiranja in razvoja na ravni strateškega managementa in tako zahteva povezavo med
strateškim in izvedbenim managementom. V nadaljevanju bomo predstavili pomembnejše
aktivnosti in projekte, ki so potrebni za uresničitev strategij. Program uresničitve smo
oblikovali za obdobje od leta 2012 do 2017.
Vsa leta je potrebno vlagati v tehnično-tehnološke posodobitve in na več ravneh delovanja
podjetja, še posebej pa na področju proizvodnje betonskih mešanic in proizvodnje
betonskih izdelkov za domači trg. Obenem je potrebno vlaganje v prodajni marketing in
komercialo vseh programsko tržnih področij z namenom povečanja tržnega deleža ter
učvrstitve položaja na trgu. Nadalje je potrebno vlagati na področju gradbene operative na
domačem in tujem trgu ter na področju trgovinskih storitev z gradbenim materialom s
postopno razširitvijo trga.
Za obdobje do leta 2014
- Za uresničitev zastavljene strategije na PTP 1 – gradbeni operativi na domačem in tujem
trgu, je potrebna izvedba projektov za gradnjo novih prostih kapacitet, prodajo obstoječih
nepremičnin in projektov za prodor na nabavni trg.
- Za uresničitev zastavljene strategije na PTP 2 – proizvodnje betonskih mešanic za
domači trg, je potrebna izvedba projekta prestavitve betonarne na novo lokacijo in
vzpostavitev sodobne proizvodnje svežih betonskih mešanic.
- Za uresničitev zastavljene strategije na PTP 3 – proizvodnje betonskih izdelkov za
domači trg, je potrebna izvedba projekta vzpostavitve nove proizvodne linije betonske
galanterije in projekta trženja betonskih izdelkov.
- Za uresničitev zastavljene strategije na PTP 4 – trgovinskih storitvah z gradbenim
materialom na domačem trgu, je potrebna izvedba projekta razširitve prodajnega programa
za vrt in dom.
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Za obdobje od leta 2014 do 2017
- na PTP 1 – gradbeni operativi na domačem in tujem trgu, je potrebno vlagati v strategijo
razširitve trga s projektom zagona obstoječe podružnice v Hrvaški.
- na PTP 2 – proizvodnji betonskih mešanic za domači trg, je potrebno vlagati v strategijo
razširitve trga s projektom prodaje betonskih mešanic na ozemlju sosednje Hrvaške.
- na PTP 3 – proizvodnji betonskih izdelkov za domači trg, je potrebno vlagati v strategijo
inovacije proizvoda s projektom vzpostavitve dodatne betonarne za fini sloj in projektom
pridobitve novega kamnoloma.
- na PTP 4 – storitvah z gradbenim materialom na domačem trgu, je potrebno vlagati v
strategijo razširitve prodajnega in nabavnega trga s projektom nadaljnje širitve prodajnega
programa ob povečanju prodajnih površin.
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PREDSTAVITEV TIPOV BETONARN IN TEHNOLOGIJE
PROIZVODNJE BETONSKIH MEŠANIC

Zaradi spreminjajočih se potreb so se razvili različni tipi betonarn, katerih osnovni princip
delovanja je zelo podoben. Med seboj se ločijo v glavnem po kapaciteti proizvodnih
zmogljivosti, mobilnosti in načinu transporta agregata do mešalnih naprav. Tako danes
delimo betonarne na:
-

male betonarne,

-

mobilne betonarne in

-

stacionarne betonarne (horizontalne in vertikalne).

6.1

Sestavni deli betonarne

Betonarno tako sestavlja veliko število elementov in naprav (ki bodo opisani v
nadaljevanju), s pomočjo katerih se odvija priprava betonskih mešanic. Sam proces
proizvodnje je avtomatiziran in računalniško voden, saj je potrebna natančnost in
zanesljivost. Za izdelavo kompleksnejših in zahtevnejših betonskih mešanic se uporabljajo
tudi dodatki, s pomočjo katerih spreminjamo lastnosti betona.
Kot smo že omenili v uvodu, je osnovni princip delovanja betonarn podoben, zato sedaj
predstavljamo bistvene sestavne dele betonarn, ki jih najdemo v vseh zgoraj naštetih tipih
betonarn:
-

mešalci za beton,

-

naprave za skladiščenje agregata in cementa,

-

naprave za skladiščenje vode in dodatkov,

-

naprave za doziranje,

-

transportne naprave in

-

prostor za upravljanje.
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6.1.1.1 Mešalci za beton
Glede načina priprave betonskih mešanic delimo mešalce na dva načina (Pergovnik 2004,
36-44, Bajželj 2009, 21):
(1) gravitacijski,
(2) prisilni.
(1) Pri gravitacijskem načinu gre za mešanje betona s pomočjo prostega pada in lopatic v
notranjosti bobna. Takšen način mešanja ima veliko prednosti, predvsem pri konstrukcijski
izvedbi

samega

mešalca,

proizvodni

zmogljivosti

ob

zmerni

porabi

energije

elektromotorjev in manjšimi stroški nakupa. Gravitacijski mešalci so primerni za pripravo
manjših količin betona z nižjo kakovostjo na gradbišču. Na Sliki 18 je prikazan
gravitacijski mešalec na avto-prikolici, primeren za enostaven transport z gradbišča na
gradbišče.

Slika 18: Mobilni gravitacijski mešalec.
Vir: www.mixright.com.

(2) Mešalci s prisilnim načinom mešanja so uporabni za mešanice, kjer so potrebne višje
kakovosti in večje količine pripravljenih betonskih mešanic. Predvsem uporabni so za
potrebe priprave transportnih betonov, betonov za proizvodnjo betonske galanterije in
betonov za prefabricirane elemente. Glede na os mešanja delimo mešalce s prisilnim
mešanjem na vertikalne (Slika 19) in horizontalne (Slika 20) mešalce.
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Slika 19: Prisilni, vertikalni mešalec.
Vir: www.sicomaomg.co.uk.

Slika 20: Prisilni, horizontalni mešalec.
Vir: www.imergroup.com.
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6.1.1.2 Naprave za skladiščenje agregata in cementa
Za delovanje betonarne je potrebno imeti zadostno zalogo surovin, ki so potrebne za
proizvodnjo svežih betonskih mešanic. Zelo pomembna je kontinuiteta proizvodnega
procesa, saj se lahko v nasprotnem primeru bistveno spremenijo lastnosti betona.
Skladiščenje agregata je lahko na prostem v prekatih (zvezdasta deponija), tako da so
frakcije med seboj ločene z lesenimi, jeklenimi ali betonskimi zidovi. Pri takšnem načinu
skladiščenja je potreben še skreper za zajem agregata do dozirnega sistema Drugi način
shranjevanja predstavljajo horizontalni silosi, ki so po navadi na prostem, lahko pa so tudi
pokriti. Transport agregata se tukaj vrši z nakladalnim sistemom, torej z dvižno košaro ali
pa s pomočjo tekočega traku. Tretji način shranjevanja se uporablja pri vertikalnih
betonarnah, to so tako imenovane stolpne betonarne, kjer se agregat skladišči nad
mešalcem v jeklenem silosu, ki ima ločene prekate za različne frakcije. Pri slednjem
načinu skladiščenja se za transport agregata do silosa uporablja tekoči trak, ki omogoča
velike količine prenesenega agregata naenkrat.
Za skladiščenje cementa se v sodobnih betonarnah uporabljajo silosi za cement, ki so
izdelani iz jekla in imajo povprečno kapaciteto med 20 in 100 ton. Polnjenje silosov poteka
s pomočjo komprimiranega zraka, dostava cementa pa se vrši z vlačilci-avtocisternami.
Med samim polnjenjem je potrebno zagotoviti odvod zraka iz silosa, ki je speljan na vrhu
le-tega in ima nameščen filter za zadrževanje prahu. Protiprašni filter ima vgrajen
elektromotorni vibrator za čiščenje prahu, ki se avtomatsko sproži med polnjenjem.
Obvezni sestavni del silosa pa je varnostni ventil, ki v primeru zamašitve filtra pri
polnjenju spusti nadtlak in tako prepreči poškodbe.
6.1.1.3 Naprave za skladiščenje vode in dodatkov
Za potrebe proizvodnje kakovostnih betonskih mešanic so betonarne v večini primerov
priključene na vodovodno omrežje. Zaradi zagotavljanja kontinuitete proizvodnih procesov
pa lahko imajo betonarne vgrajene rezervoarje za vodo, predvsem so rezervoarji nujni, kjer
ni urejenega vodovodnega omrežja. Pri sodobnih betonarnah je možna uporaba reciklirane
vode do maksimalno 50 %, v kolikor ustreza standardu SIST EN 1008:2003 (Voda za
pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za
pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona).
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Za potrebe izboljšanih lastnosti betonskih mešanic se uporabljajo dodatki, ki so v večini
primerov shranjeni v plastičnih (PVC) posodah s kapaciteto 1000 L na posamezni dodatek.
Seveda je količina dodatkov odvisna od potreb proizvodnje.
6.1.1.4 Naprave za doziranje
Doziranje je ključnega pomena pri izdelavi kakovostnih mešanic. Poznamo različne
naprave za doziranje agregata, cementa, vode in dodatkov. Določanje potrebnih količin
lahko izvajamo težnostno, prostorninsko ali pa v kombinaciji obeh (Pergovnik 2004, 4960). Pri prostorninskem doziranju, ki je sicer enostavnejše, naletimo na težavo natančnosti
izmerjenih vrednosti, saj se namreč količina frakcij agregata spreminja glede na vsebnost
vlage. Težnostno doziranje je bolj natančno, kar posledično pomeni beton boljše kakovosti.
Doziranje cementa
Za potrebe doziranja cementa se uporabljajo zabojniki s kovinskimi prekati, ki omogočajo
hitro praznjenje. Doziranje lahko izvajamo na tri načine. (1) Doziranje v zabojnikih s
tehtnico, (2) doziranje s polžem ali pa (3) doziranje s pomočjo tračne tehtnice (Pergovnik
2007, 52).
Doziranje agregata
Pri doziranju agregata poznamo nekonstantno doziranje, sem sodi doziranje s pomočjo
dostavnih, zabojnih in tračnih tehtnic. Drugi način je konstantno doziranje s pomočjo
tračnega dozerja in tračne tehtnice (Šlebinger 2010, 35-36).
Doziranje vode in dodatkov
Za potrebe doziranja vode in dodatkov se v večini primerov uporabljajo tehtnice, ki lahko
istočasno merijo količino agregata in cementa. Lahko se uporabljajo tudi merilne naprave,
ki merijo količino pretoka vode.
6.1.1.5 Transportne naprave
Odvisno od tipa betonarne in vrste namembnosti poznamo več vrst transportnih sredstev.
Za potrebe transporta agregatov poznamo skreper, transportne trakove, skip in elevatorje
oziroma dvižne košare. Najbolj razširjen način transporta cementa je s pomočjo cevastega
polžnega transporterja.
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6.1.1.6 Prostor za upravljanje
Prostor za upravljanje betonarne je največkrat nameščen pod silosi oziroma v bližini
mešalca. S pomočjo računalniško vodene sobe lahko vodja betonarne spremlja procese, ki
potekajo pri izdelavi betonskih mešanic. Sodobne betonarne so popolnoma avtomatizirane,
in zato močno olajšajo delo. V sklopu prostora za upravljanje je lahko tudi sprejemna
pisarna za stranke.

6.2

Male betonarne

S pojmom male betonarne označujemo ročne mešalce, s pomočjo katerih mešamo manjše
količine betonskih mešanic. Za razliko od ostalih tipov betonarn, ki bodo predstavljene v
nadaljevanju, se pri malih betonarnah material odlaga kar na tla ob samem mešalcu.
Kapacitete malih betonarn so lahko zelo različne, običajno pa so velikosti 100 do 500
litrov suhega polnjenja. Uporabljajo se za suhe in mokre mešanice na manjših gradbiščih in
na težje dostopnih področjih.

Slika 21: Mini betonarna Viktor na levi strani.
Slika 22: Mešalec Viktor na desni.
Vir: www.concrete-plants.eu/sl/mesalci-betona.
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Mobilne betonarne

V grobem delimo mobilne betonarne na (1) prevozne, (2) hitro-montažne in (3) večje
mobilne betonarne. Večje mobilne betonarne so namenjene gradbiščem oziroma
projektom, kjer so predvidene večje količine betona v daljšem časovnem obdobju. V ta
namen so se razvile premične betonarne, ki jih lahko v relativno kratkem časovnem
obdobju postavimo in tudi razstavimo. Glavno vodilo vsega je zmanjševanje stroškov na
kubični meter vgrajenega betona, zato je potrebno pred postavitvijo izračunati, ali se nam
stroški postavitve, zagona in kasneje porušitve povrnejo. Bajželj (2009, 70) ugotavlja, da
se večjo mobilno betonarno splača postaviti na gradbišče, ki je odprto vsaj pol leta in ima
kapaciteto vgrajenega betona večjo od 10000 m3. Na rentabilnost postavitve vpliva tudi
oddaljenost ostalih betonarn od gradbišča. Iz tega lahko razberemo, da pride postavitev v
poštev samo pri velikih gradbenih projektih.

Slika 23: Večja mobilna betonarna.
Vir: Bajželj (2009, 34).
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V uporabi so tudi prevozne betonarne, ki so kompaktne in enostavnejše za postavitev od
zgoraj omenjenih. Takšen tip betonarn se lahko transportira po cestah (Slika 24), vgrajen
pa imajo lahko tudi motor z notranjim izgorevanjem za potrebe delovanja.

Slika 24: Mobilna betonarna.
Vir: www.mobileconcreteplant.com.
Obstaja še delitev mobilnih betonarn glede na naprave, ki vodijo agregat v mešalec, in
sicer s pomočjo (Pergovnik 2004, 17):
-

ročičnega skreperja,

-

radialnega skreperja in

-

tračnega skreperja.

Slika 25: Vrste mobilnih betonarn glede na naprave, ki vodijo agregat v mešalec.
Vir: Šlebinger (2010, 12).
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Horizontalne betonarne

Poznamo horizontalne betonarne, ki so v splošnem najbolj razširjene. Ta tip betonarn je
stacionaren in zato v večini primerov namenjen oskrbovanju gradbišč v radiju do 50
kilometrov. Glede na vrsto deponij agregata ločimo horizontalne betonarne na (Pergovnik
2004, 21):
-

betonarno z zvezdasto deponijo agregatov,

-

betonarno z žepnimi silosi,

-

betonarno z zalogovnimi silosi in

-

betonarno s horizontalno nameščenimi silosi za agregat (boksi).

6.4.1 Betonarna z zvezdasto deponijo agregatov
Ta tip betonarn je zelo razširjen in se uporablja v različnih izvedbah. Vsem je skupno, da
so agregati shranjeni v zvezdasto razdeljenih prekatih, kjer se posamezne frakcije med
seboj ločijo (Slika 26). Število prekatov je pogojeno z velikostjo deponije in betonarne,
uporabljajo se vsaj trije prekati, pri velikih betonarnah pa lahko tudi do osem. Prekati so
lahko narejeni iz jekla ali lesa, najpogosteje pa se uporabljajo prefabricirani elementi, ki so
med seboj povezani. Zvezdasta deponija omogoča enostavno vsipavanje agregata v
deponijo, saj je na voljo dovolj prostora. Nasuti agregat se nato iz posameznega prekata s
pomočjo skreperja povleče do tehtnice in se nato dozira v mešalec. Slabost takšnega
skladiščenja agregata je v neizkoriščenosti celotne deponije, saj je za proizvodnjo
namenjen le določen del. Ta del imenujemo aktivni del zaloge, ki se nahaja nad »vsipnim«
območjem deponije. Celotni postopek teče kontinuirano, saj se med mešanjem agregata,
cementa in vode že izvaja tehtanje za naslednjo mešanico. Betonarna lahko za transport
agregatov iz zvezdaste deponije uporablja ročni skreper, ki je voden iz komandne plošče v
kabini le-tega, naprednejša varianta pa je upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika
ali popolnoma avtomatsko upravljanje, kjer je skreper voden s pomočjo prej nastavljenega
računalniškega vodenja.
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Slika 26: Betonarna z zvezdasto deponijo agregatov.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
6.4.2 Betonarna z žepnimi silosi
Betonarne z žepnimi silosi se uporabljajo v primerih, kjer se soočajo s pomanjkanjem
prostora. Namreč prej omenjeni tip betonarne zahteva zelo veliko prostora za deponijo
agregatov v zvezdi. S pomočjo žepnih silosov (Slika 27) je zaloga različnih frakcij manjša,
vendar zadostna za delovanje betonarne. Agregati se v tem primeru nasujejo v lijak
oziroma silos s pomočjo različnih strojev za nakladanje. Nakladanje je možno tudi s
pomočjo transportnega traku. Lijak je med seboj ločen z jeklenimi vertikalnimi stenami, ki
omogočajo hranjenje različnih frakcij agregata. Za potrebe mešanja se odpre posamezna
loputa v lijaku s primerno frakcijo za projektiran beton. Za večje potrebe se lahko žepni
silosi postavijo zaporedno, v skupino treh ali več, in tako tvorijo večjo zalogo agregatov.
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Slika 27: Primer žepnega silosa.
Vir: www.imergroup.com.
6.4.3 Betonarna z zalogovnimi silosi
Princip delovanja betonarne z zalogovnimi silosi je zelo podoben kot pri prej omenjenih
betonarnah. Glavna razlika je v shranjevanju agregata za potrebe proizvodnje. V tem
primeru je agregat shranjen v posebnem silosu (Slika 28 in 29), ki je ločen s prekati za
potrebe shranjevanja različnih frakcij. Polnjenje silosov poteka z dvižno košaro ali pa s
tekočim trakom tako, da se transportirani agregat na vrhu silosa loči s pomočjo vrtljive
plošče. Po enakem principu poteka tudi oskrbovanje mešalca z agregatom, torej s pomočjo
dvižne košare ali pa s tekočim trakom. Takšna rešitev shranjevanja agregata ima prednosti
zaradi konstantne vlage agregata, manjše možnosti vpliva zmrzali in manjše porabe
prostora v primerjavi z zvezdasto deponijo.
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Slika 28: Betonarna z zalogovnimi silosi.
Vir: www.tecwill.com/eng/.

Slika 29: Notranjost zalogovnega silosa.
Vir: www.imergroup.com.
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6.4.4 Betonarna s horizontalno nameščenimi silosi
Kot zadnji tip skladiščenja agregata se uporabljajo horizontalno nameščeni silosi ali tako
imenovani boksi. Takšen tip betonarne omogoča večje proizvodne kapacitete, saj je pri tem
manj manipulacijskih postopkov kot pri ostalih načinih. Boksi so nameščeni blizu mešalca
in so po navadi iz ene strani dostopni za vsipavanje različnih frakcij kar iz dovozne ceste. S
tem se bistveno poenostavi dobava materiala, saj je potrebno le eno prekladanje do
mešalca.

Slika 30: Betonarna s horizontalno nameščenimi silosi.
Vir: www.ocmer-impianti.it.

6.5

Vertikalne betonarne

Skupna značilnost vertikalnih ali stolpnih betonarn je, da so različne frakcije agregatov
deponirane nad mešalcem. Zaradi takšnega načina shranjevanja te betonarne zasedajo manj
prostora in imajo veliko proizvodno zmogljivost. Za delovanje stolpne betonarne je
potrebno vzpostaviti transport za dostavo agregata, ki je lahko izveden s pomočjo tekočega
traku ali pa dvižne košare. Na spodnjih slikah (Slika 31, Slika 32 in Slika 33) so prikazane
stolpne betonarne.
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Slika 31 in slika 32: Stolpna betonarna Stavbar IGM v Hočah.
Vir: GIC gradnje d.o.o. (levo) in http://www.stavbar-igm.si (desno).

Slika 33: Stolpna betonarna Trik kamenine d.o.o., podružnica Ingrad Gramat Celje.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
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Reciklažne naprave

Sodobni trendi narekujejo zmanjševanje porabe virov in obenem zahtevajo večjo skrb za
okolje. Tudi pri postavitvi sodobnih betonarn je potrebno razmišljati v tej smeri, saj lahko
bistveno pripomoremo k zmanjšanju izpusta škodljivih snovi in obenem zmanjšamo tudi
porabo sveže vode, ki postaja vse večja postavka. Za izdelavo 1 m3 sveže betonske
mešanice potrebujemo med 215 in 250 litrov vode, kar na letnem nivoju predstavlja nekaj
tisoč kubičnih metrov vode. S ponovno uporabo deževnice, vode za izpiranje avtomešalcev
in vode ob izpiranju betonarne lahko prihranimo kar polovico vse potrebne vode za
proizvodnjo svežih betonskih mešanic. Po drugi strani pa predstavlja izpiranje in
praznjenje avtomešalcev veliko obremenitev za okolje, saj se v betonu zraven cementa in
agregata nahajajo še dodatki za spreminjanje lastnosti betonov. Tudi takšen »odpadni«
beton lahko v sodobni reciklirni napravi ponovno uporabimo, kar bistveno pripomore k
zmanjševanju onesnaženja. Spodaj opisani poglavji Odpadna voda in Reciklirna naprava
sta povzeti iz lastnega diplomskega dela (Cajzek 2010, 50; povzeto po tehničnem poročilu
prestavitve in posodobitve betonarne Negonje podjetja GIC gradnje d.o.o., tehnična
dokumentacija Tosin d.o.o. in Prometal Srbija).
6.6.1 Odpadna voda
Pri proizvodnji betona v betonarnah nastanejo odpadne vode zaradi pranja opreme
betonarne (mešalcev in sklopov proizvodne linije za betonsko galanterijo) in avtomešalcev
za prevoz betona. Poleg tega se pojavljajo tudi določene količine svežega betona, ki se
vrača z gradbišč ali proizvodnje betonskih izdelkov. Voda, pomešana z agregati (peski,
gramoz), cementi in aditivi (kemijski dodatki za beton), ter odpadni betoni predstavljajo
veliko obremenitev in nevarnost za okolje.
Reciklaža neuporabljenega betona in kala1, ki nastane ob čiščenju cistern in črpalk, nam
omogoča reintegracijo kala in možnost ponovne uporabe odpadne vode. S tem se zmanjša
uporaba čiste vode in nastajanje odpadnega materiala, kar dolgoročno predstavlja manjše
obremenitve za okolje in zmanjšano porabo čiste vode.

1

Kalo predstavlja v našem primeru količino proizvedenega betona, ki ni bil porabljen.
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Odpadno vodo, ki nastaja pri pranju betonarne, in tudi padavinsko vodo, se zajema v bazen
preko mreže talnih jaškov, ki so vgrajeni v tleh kompleksa betonarne. Bazen za zajemanje
te vode sestavljata dva usedalna bazena (manjši in večji mešalni bazen). Iz usedalnega
bazena se preko preliva v mešalni bazen steka odpadna voda. Za izdelavo transportnih
betonov se uporabi 40 % – 50 % odpadne vode. Vodo v mešalnem bazenu ciklično meša
mešalo, tako da je razporejenost usedlin v njej čim bolj enakomerna. Tako pripravljeno
vodo potopna črpalka črpa v tehtnico vode, kjer se ji iz vodovodne napeljave za čisto vodo
doda še ustrezna količina čiste vode (50 % - 60 %), ki je potrebna za izdelavo ustreznega
betona. Kontrolo nivoja vode v mešalnem bazenu se spremlja preko ultrazvočne sonde, ki
je nameščena nad njim, ta pa skrbi za ustrezno delovanje črpalke kot tudi reciklirne
naprave, ki je vgrajena v sklopu bazenov odpadne vode (Cajzek 2010, 50).
6.6.2 Reciklirna naprava
Reciklirne naprave za beton so namenjene recikliranju še nestrjenih betonov, ki se vrnejo
nazaj v betonarno. Obstaja več vrst reciklirnih naprav, pogosteje pa so kombinirane
izvedbe in omogočajo pranje in praznjenje avtočrpalk za beton v talno vsipno korito kot
tudi avto mešalcev v vsipno korito, ki je prilagojeno z višjim izpustom. V sklopu reciklirne
naprave se nahaja deponija za spran in odcejen pesek in bazen reciklirane vode, v katerega
se steka voda iz reciklaže. Mešalo meša vodo in mulj v njej, tako da lahko vodo uporabimo
delno za potrebe mešanja betona kot tudi za pranje avtomešalcev. Tudi voda, ki se
uporablja za pranje dvoosnega mešalca po pranju na betonarni, se steka v reciklirno
napravo po pralnem koritu. Reciklirna naprava deluje na principu ločevanja delcev v
betonu z dodajanjem vode - redčenjem in spiranjem le-teh. Ne vgrajene, še tekoče betone
se razredčene z vodo vsuje v ustrezno vsipno korito na napravi, sistem pralno zajemalnih
korcev pa beton loči na pesek in vodo z muljem. Voda in mulj se pretočita preko kanalov v
usedalni bazen iz njega pa se preko prelivata v mešalni bazen, pesek se preko vibracijskega
korita odcedi vode in odloži na deponijo spranega peska.
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Reciklirana voda za mešanje betona
Legenda:
1-čista voda
2-reciklirna voda za pranje mešalca
3-recilkirna naprava
4-recikliran agregat za ponovno uporabo
5-bazen za reciklirano vodo
6-mešanica vode in cementa
7-mešalo
8-reciklirana voda, ki se vrača v proces
mešanja betona
9-transport
recikliranega
agregatareciklirne
v
Slika
34: Shema
delovanja
naprave.
proces

Vir: prirejeno po GIC gradnje d.o.o..
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OPIS OBSTOJEČE LOKACIJE IN OPREME

Obstoječa lokacija

Podjetje GIC gradnje d.o.o. se že vrsto let ukvarja s proizvodnjo betonov na trenutni
lokaciji v Zg. Negonju v Rogaški Slatini. Skozi zgodovino se je betonarna sicer že selila na
sedanjo lokacijo (Slika 35; označba A), ki je od prvotne oddaljena za približno 150 metrov
(Slika 35; označba B), zaradi gradnje trgovskega centra. Obstoječa lokacija se nahaja na
koncu industrijske cone in je na severni in vzhodni strani omejena s potokom, na južni in
zahodni strani pa meji na skupno dvorišče prodajnega centra in obrat železokrivnice.

Slika 35: Prikaz prvotne (B) in obstoječe (A) lokacije betonarne.
Vir: www.zemljevid.najdi.si.
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Dovoz do zvezdaste betonarne poteka po skupnem dovozu, ki je lociran v sredini
industrijske cone in povezuje vse uporabnike z regionalno cesto – obvoznico Rogaška
Slatina, Rogatec. Na spodnji sliki (Slika 36) je prikazano stanje celotne industrijske cone,
živo rdeča črta prikazuje dostopno cesto za vse uporabnike.

Slika 36: Prikaz industrijske cone in skupne dovozne poti.
Vir: www.zemljevid.najdi.si.

Sosednje parcele, ki mejijo z betonarno na zahodno in južno stran, so last podjetja GIC
gradnje d.o.o.. Na teh parcelah so zgrajeni objekti, med njimi tudi trgovski center, ki pa
ima trenutno še proste kapacitete. Prav z uresničitvijo zastavljene strategije, ki predvideva
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selitev betonarne na novo lokacijo, bi podjetje lažje zapolnilo neoddane prostore in s tem
doseglo sinergijski učinek.

7.2

Obstoječa oprema

Obstoječa betonarna ne zadostuje več potrebam podjetja, saj zaradi velikega povpraševanja
po betonskih mešanicah ne zmore proizvajati dovolj velikih količin. Obenem se pojavljajo
tudi občasni zastoji v hladnejših mesecih, zato je potrebna posodobitev, kar bo
predstavljeno v naslednjem poglavju.
Opis obstoječe opreme betonarne temelji na zapisu tehnične mape (GIC gradnje d.o.o.,
tehnično poročilo: postavitev in posodobitev betonarne Negonje; povzeto po Tosin d.o.o.,
tehnična mapa), ki je bila izdelana leta 2004 ob postavitvi betonarne.
Zasnova betonarne
Obstoječa betonarna je v obratovanju od leta 2004 in je bila proizvedena v podjetju Tosin
d.o.o. iz Ljubljane. Gre za tipsko betonarno, ki je namenjena proizvodnji transportnih
betonov. Opremljena je z dvoosnim horizontalnim mešalcem betona s kapaciteto 1 m3,
zvezdasto deponijo agregatov za pet različnih vrst z dozirno steno in tehtnico agregatov.
Zaloge cementa so shranjene v treh silosih s skupno kapaciteto 250 ton. Proizvodna
kapaciteta betonarne je 35 do 40 m3/h, odvisno od vrste betona. V sklopu betonarne je tudi
naprava za doziranje štirih tekočih dodatkov in prav tako čistilna naprava za ponovno
uporabo določenih frakcij in reciklirane vode. V nadaljevanju sledijo podrobnejši opisi
posameznih delov betonarne.
Mešalec betona
Kot smo že omenili, je betonarna opremljena z dvoosnim mešalcem z dvižno posodo za
agregate (skip), pri katerem se mešanje vrši v mirujoči posodi ob istočasnem vrtenju
horizontalnih osi z mešalnimi lopaticami v nasprotne smeri. Mešalec je opremljen z
dvižnim pokrovom za čiščenje in vzdrževanje notranjosti in protiprašnim filtrom
izhajajočega zraka. Mešalec betona kapacitete 1 m3 je gnan z dvema pogonskima
elektromotorjema moči 22 kW in motorjem hidravličnega agregata za odpiranje izstopne
lopute mešalca moči 2.2 kW.
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Zvezdasta deponija agregatov
V zvezdasti deponiji se skladiščijo agregati granulacij od 0 do 32 mm, ki so razdeljeni v
pet prekatov. Sama deponija je opremljena z dozirno steno s petimi pnevmatskimi
dozirnimi loputami in tehtnico agregatov. Dve izmed ostalih dozirnih loput sta opremljeni
z elektromotornima vibracijskima rešetkama, ki sta namenjeni za doziranje finih frakcij
agregata. Transport agregatov do betonarne poteka s kamioni iz bližnjega kamnoloma, ki je
oddaljen 12 kilometrov. Transportirane frakcije se nato sipajo neposredno v prekate
zvezdaste deponije, od tam pa se s pomočjo ročičnega skreperja vlečejo v aktivni del
deponije.
Silosi cementa
Za potrebe shranjevanja cementna se uporabljajo trije silosi, in sicer dva krajna s
kapaciteto 100 t in sredinski s kapaciteto 50 t. Silosi so opremljeni s protiprašnim filtrom,
ki se nahaja na tleh ob silosih cementa, in so povezani s prezračevalnimi cevmi. Za
čiščenje filtrskih vložkov skupne površine 24 m2 se uporablja elektromotorni vibrator, ki se
vključuje ciklično v celotni fazi polnjenja silosov cementa. Vklop sistema je avtomatski pri
priključitvi cevi avtocisterne na polnilno cev enega izmed silosov. Vsak silos je opremljen
z varnostnim ventilom, ki v primeru zamašitve filtra prepreči poškodbo silosa pri polnjenju
le-tega ali poškodbe silosa zaradi podtlaka pri praznjenju. Za dostavo cementa iz
cementarn se uporabljajo avtocisterne.

Slika 37 in slika 38: Silosi za shranjevanje cementa s skupno kapaciteto 250 ton.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
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Tehtnica agregatov
Tehtnica za agregat je saržna z obsegom delovanja do 2500 kg, točnostnega razreda 2.
Sprejemnik mase je tehtalna posoda s pnevmatsko odpiralno loputo obešeno na treh
merilnih celicah. Analogni električni signal tehtane količine se s pomočjo ojačevalca ojači
v digitalnem indikatorju teže WE2110, ki je nameščen na komandnem pultu v kabini. Po
končanem procesu tehtanja se tehtalna posoda tehtnice gramoza samodejno izprazni z
odprtjem pnevmatske izpustne lopute, ki je gnana s pomočjo dveh pnevmatskih cilindrov.
Tehtnica cementa
Tehtnica za cement je nameščena nad mešalcem betona in ima kapaciteto tehtanja do 500
kg. Merjenje poteka s pomočjo treh merilnih celic z indikatorjem teže, ki je nameščen na
komandnem pultu v sobi za upravljanje. Transport cementa iz posameznega silosa do
tehtnice poteka s pomočjo polžnega transporterja s transportno kapaciteto do 60 t/h.
Sipanje cementa iz tehtnice se vrši gravitacijsko s pomočjo pnevmatske lopute premera
300 mm, ki je nameščena na tehtalni posodi cementa. Zaradi lažjega praznjenja je
opremljena z elektromotornim vibratorjem.
Tehtnica vode
Za tehtanje vode se uporablja tehtnica s kapaciteto do 300 kg, kjer se sveža voda dozira s
pomočjo krogelnega ventila, reciklirana voda pa se dozira iz bazena reciklirane vode s
pomočjo potopne črpalke za umazano vodo z močjo 5.5 kW. Izpust iz tehtnice poteka s
pomočjo gravitacije in pnevmatske lopute premera 100 mm na tehtalni posodi vode.
Tehtnica dodatkov
Dozirna naprava je nameščena za zvezdasto deponijo agregata, kot je prikazano na spodnji
sliki. Omogoča doziranje štirih tekočih kemijskih dodatkov s pomočjo štirih dozirnih
membranskih črpalk in tehtnice tekočih dodatkov. Tehtnica ima dva prekata; prvi je
namenjen za dodatke, ki se dodajajo v vmesno vodo, drugi pa za dodatke, ki se dodajajo v
že umešan beton. Maksimalna teža tehtanja znaša 50 kg.
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Slika 39: S puščico je označen prostor kjer se nahaja dozirna naprava.
Vir: GIC gradnje d.o.o..

Komandni pult za upravljanje
Upravljanje betonarne se vrši iz komandnega prostora (na Sliki 40), ki se nahaja pod silosi
cementa. Sistem upravljanja omogoča ročno in avtomatsko delovanje, odvisno od želja
upravljavca. V ročnem načinu je potrebno s pomočjo tipk izvesti posamezne faze
mešalnega cikla, v avtomatskem načinu pa se izbere samo receptura in želena količina, vse
ostale operacije se izvedejo samodejno. Sistem za upravljanje betonarne sestoji iz elektro
opreme, programskega vmesnika in računalnika z ustrezno naloženo programsko opremo.
S pomočjo programske opreme je tako uporabniku omogočena enostavna kontrola
trenutnega stanja betonarne z izpisi vseh alarmov, izbiro receptur, tež, časa mešanja in
števila izvedenih ciklov. Omogoča tudi vnašanje novih receptur in obenem beleži
statistične podatke o delovanju betonarne.
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Slika 40: Komandni pult za upravljanje betonarne.
Vir: GIC gradnje d.o.o..

Na betonarni se dnevno izvaja notranja kontrola proizvodnje betonov. Vsi betoni v
betonarni Negonje so proizvedeni v skladu z zahtevami SIST EN 206-1 (Beton - 1. del:
Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost) in SIST 1028. Proizvodnja betona je
certificirana s strani certifikacijskega organa ZAG Ljubljana, ki opravlja zunanjo kontrolo
proizvodnje betona.
Laboratorij
V neposredni bližini betonarne se nahaja tudi sodoben laboratorij, v katerem se poleg
preiskav na svežem in strjenem betonu izvajajo še preiskave na betonskih zidakih ter
sejalne analize agregatov. Rezultati preiskav so uporabljeni pri proizvodnji betonskih
mešanic in galanteriji betonskih izdelkov. Preiskujejo in razvijajo tudi laboratorijske
betone, s katerimi ugotavljajo karakteristike novih receptur. Za potrebe certificiranja
kamnitih agregatov v hčerinskem podjetju TRIK kamenine d.o.o. se vršijo tudi ostale
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preiskave na kamnitih agregatih. V skladu z zahtevami STS 09/0020 za rezano in krivljeno
armaturo potekajo še tekoče dimenzijske in geometrijske preiskave armature.

Slika 41 in Slika 42: Naprava za tlačno preizkušanje trdnosti betona.
Vir: GIC gradnje d.o.o..

Slika 43: Vzorci za tlačno preizkušanje.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
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Čistilna naprava
V sklopu betonarne je tudi čistilna naprava, ki omogoča zmanjševanje porabe vodnih virov
in obenem varuje okolje. S ponovno uporabo deževnice, vode za izpiranje avtomešalcev in
vode ob izpiranju betonarne, podjetje GIC gradnje d.o.o. na leto prihrani kar polovico vse
vode potrebne za proizvodnjo svežih betonskih mešanic. V sklopu reciklirne naprave se
nahaja deponija za spran in odcejen pesek, ki ga je možno ponovno uporabiti v proizvodnji
svežih betonskih mešanic.

Slika 44 in slika 45: Čistilna naprava.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
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OPIS NOVE LOKACIJE IN PREDSTAVITEV NOVE
TEHNOLOGIJE

8.1

Nova lokacija

Skozi leta delovanja betonarne se je razvijala in širila tudi industrijska cona, ki je sedaj
bistveno bolj zasedena kot nekoč. Sedaj so se razvile živilske trgovine, prodajni saloni
avtomobilov, gostinska ponudba in še mnoge druge dejavnosti. Obenem pa se je zaradi vse
večjih potreb po proizvodnji transportnih betonov, ki se sedaj transportirajo skozi skupni
dovoz industrijske cone, in zaradi pomanjkanja prostora na obstoječi lokaciji, podjetje
odločilo za prestavitev. Na spodnji sliki (Slika 46) je prikazana nova lokacijska umestitev,
in sicer iz trenutnega območja A na območje B.

Slika 46: Pregled stanja industrijske cone iz leta 2009 in območja selitve.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
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Selitev na območje B bo omogočila ločitev industrijskega in trgovinsko-poslovnega dela. S
tem bodo doseženi boljši pogoji za nadaljnji razvoj obeh področij. V industrijskem delu bo
na enem mestu združena betonarna, železokrivnica in kompletni vozni park, obenem pa bo
zaradi lažjega in bolj priročnega dostopa izboljšana tudi transportna pot od betonarne do
regionalne ceste. Prestavitev pa pomeni obenem tudi posodobitev osem let stare betonarne,
ki je bila sicer v vmesnem obdobju že posodobljena na novo, sodobnejšo in varčnejšo. Na
novi lokaciji bi se tako postavila popolnoma nova betonarna z večjo zmogljivostjo
proizvodnje in drugačnim načinom delovanja. Trenutno delujočo zvezdasto betonarno bo
podjetje prodalo in zamenjalo z betonarno s horizontalno nameščenimi silosi za agregat.
Podrobnejši prikaz izgleda predvidene ureditve nove lokacije je prikazan na spodnji sliki.

Slika 47: Pregled posodobljene industrijske cone in območja selitve.
Vir: GIC gradnje d.o.o..

Glavne prednosti nove lokacije napram stari so predvsem v skoraj neomejen prostoru in
možnosti širitve. S tem bo omogočen dolgoročni razvoj proizvodnje betona, ki bo manj
moteč za okolico. Boljše izhodišče za postavitev betonarne je tudi dejstvo, da je na
predvidenem območju že stala betonarna, kar pomeni krajše postopke pri pridobitvi
dovoljenj. Zelo pomembna prednost pa je tudi novi uvoz (na Sliki 46) je označen z rumeno
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puščico), ki je deloma že narejen do območja B in ima poseben vklop na regionalno cesto
ter je ustrezneje dimenzioniran za prevoze večjih vozil. Na spodnji sliki je prikazan načrt
ureditve proizvodnega procesa.

Slika 48: Zasnova novega proizvodnega obrata.
Vir: GIC gradnje d.o.o..
Zaradi ločenega dostopa do industrijskega dela območja B in obenem zaradi odstranitve
proizvodnega dela (betonarne, železokrivnice in voznega parka) iz območja A, bi bila
omogočena nadaljnja širitev trgovinsko-poslovnega dela. Na območju A je tako predviden
sodoben trgovski center z gostinsko ponudbo in lokali.

8.2

Predstavitev nove opreme

Podjetje se je odločilo za tip horizontalne betonarne s horizontalno delno vkopanimi silosi
na podlagi dolgoletnih izkušenj s proizvodnjo betonskih mešanic. Ta tip betonarne
omogoča optimalno delovanje v manj ugodnih vremenskih razmerah in obenem ponuja
kompromis pri finančni velikosti naložbe v primerjavi s stolpno betonarno. Silose za
agregat je tako možno ogrevati in si s tem zagotoviti boljše pogoje za proizvodnjo v
zimskih mesecih. Obenem omogoča tudi večje proizvodne zmogljivosti v primerjavi z
obstoječo betonarno ob višji kakovosti betonskih mešanic. Velika prednost je v lažjem
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menjavanju frakcij v silosih, saj se lahko agregat zamenja, za razliko od zvezdaste
deponije.
Z načinom shranjevanja agregata bo tako dosežena največja možna aktivna deponija. Novo
postavljena betonarna ima planirano kapaciteto 60 m3, ki bo dosežena s pomočjo prisilnega
planetarnega mešalnika s kapaciteto 1,5 m3. V sklopu betonarne bo tudi naprava za
doziranje štirih tekočih dodatkov in prav tako čistilna naprava za ponovno uporabo
določenih frakcij in reciklirane vode, ki bo prestavljena iz stare lokacije. V nadaljevanju
sledijo podrobnejši opisi posameznih delov betonarne (GIC gradnje d.o.o., ponudba in
tehnična dokumentacija betonarne). Podrobnejši prikaz idejne zasnove je v prilogi (Priloga
1, Priloga 2, Priloga 3).
Mešalec betona
Betonarna bo opremljena s prisilnim dvoosnim horizontalnim mešalnikom s kapaciteto
1500 L in z dvižno posodo za agregate (skip). Mešanje se vrši ob istočasnem vrtenju obeh
horizontalnih osi z mešalnim lopaticami v nasprotne smeri. Stene mešalca so obdane z
zamenljivo protiobrabno pločevino (HARDOX 600), prav tako so lopatice za mešanje
izdelane iz visoko abrazijsko obstojnega materiala. Izpustna loputa je hidravlično
krmiljena in je nameščena na dnu mešalne posode. Za lažje čiščenje in vzdrževanje je
mešalec opremljen z dvižnim pokrovom, vgrajen ima tudi protiprašni filter izhajajočega
zraka. Mešalec betona kapacitete 1,5m3 vgrajenega betona je opremljen z dvema
pogonskima elektromotorjema moči 30kW in motorjem hidravličnega agregata za
odpiranje izstopne lopute mešalca moči 1,5kW. Za transport agregata s pomočjo dvižne
posode je predviden elektromotor z močjo 11 kW. Masa praznega mešalnika znaša 7430
kg.
Horizontalna deponija agregatov (boksi)
Horizontalna deponija omogoča skladiščenje granulacij agregata od 0 do 32 mm. Boksi so
razdeljeni v šest prekatov, skupnega volumna 300 m3, za skladiščenje različnih frakcij.
Posamezen prekat (boks) vsebuje dva izpustna konusa s pnevmatskima loputama, ki
omogočata grobo doziranje z odpiranjem le-teh. Fino doziranje pa se izvaja s pomočjo
nihanja ene izmed loput. Izpustna lijaka finih frakcij sta opremljena z elektromotornim
vibratorjem za lažje sipanje. Transport agregatov do betonarne bo omogočen s kamioni iz
bližnjega kamnoloma, ki je oddaljen 12 kilometrov. Transportirane frakcije se sipajo
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neposredno v prekate horizontalne deponije, od tam pa se prenašajo s pomočjo dozirnega
traka.
Silosi cementa
Za shranjevanja cementna se bodo uporabljali štirje silosi, in sicer dva s kapaciteto 100 t in
dva s kapaciteto 50 t. Silosi so izdelani iz jekla in opremljeni s protiprašnim filtrom. Za
čiščenje filtrskih vložkov skupne površine 24 m2 se uporablja elektromotorni vibrator, ki se
vključuje ciklično v celotni fazi polnjenja silosov cementa. Vklop sistema je avtomatski pri
priključitvi cevi avtocisterne na polnilno cev enega izmed silosov. Vsak silos je opremljen
z varnostnim ventilom, ki v primeru zamašitve filtra prepreči poškodbo silosa pri polnjenju
le-tega ali poškodbe silosa zaradi podtlaka pri praznjenju. Za dostavo cementa iz
cementarn se uporabljajo avtocisterne.
Tehtnica agregatov
Izbrana tehtnica za agregat je saržna, elektromehanska, tračna, z obsegom delovanja do
4000 kg. Sprejemnik mase je transportni trak z bunkerjem, ki je obešen na šest nateznih
celic. Čiščenje bunkerja je izvedeno z vibratorjem.
Tehtnica cementa
Izbrana tehtnica za cement bo nameščena nad mešalcem betona in ima kapaciteto tehtanja
do 700 kg. Merjenje poteka s pomočjo treh merilnih celic z indikatorjem teže, ki je
nameščen na komandnem pultu v sobi za upravljanje. Transport cementa iz posameznega
silosa do tehtnice poteka s pomočjo polžnega transporterja s transportno kapaciteto do 60
t/h. Sipanje cementa iz tehtnice se vrši gravitacijsko s pomočjo dveh pnevmatskih loput
premera 2x250 mm, ki so nameščena na tehtalni posodi cementa. Zaradi lažjega praznjenja
je opremljena z elektromotornim vibratorjem moči 100 W.
Tehtnica vode
Za tehtanje vode se uporablja tehtnica s kapaciteto do 400 kg, kjer se sveža voda dozira s
pomočjo krogelnega ventila s pnevmatskim pogonom, reciklirana voda pa se dozira iz
bazena reciklirane vode s pomočjo potopne črpalke za umazano vodo z močjo 5.5 kW. Kot
smo že omenili se bo za uporabo reciklirane vode uporabila že obstoječa reciklirna
naprava. Izpust iz tehtnice poteka s pomočjo gravitacije preko pnevmatske lopute premera
100 mm na tehtalni posodi vode.

Projekt prestavitve betonarne na novo lokacijo in strategije podjetja

Stran 73

Tehtnica dodatkov
Dozirna naprava je na nameščena za zvezdasto deponijo agregata. Omogoča doziranje
štirih tekočih kemijskih dodatkov s pomočjo štirih dozirnih membranskih črpalk in tehtnice
tekočih dodatkov. Tehtnica ima dva prekata; prvi je namenjen za dodatke, ki se dodajajo v
vmesno vodo, drugi pa za dodatke, ki se dodajajo v že umešan beton. Maksimalna teža
tehtanja znaša 50 kg.
Komandni pult za opravljanje
Upravljanje betonarne se vrši iz komandnega prostora. Sistem upravljanja omogoča ročno
in avtomatsko delovanje, odvisno od želja upravljavca. V ročnem načinu je potrebno s
pomočjo tipk izvesti posamezne faze mešalnega cikla, v avtomatskem načinu pa se izbere
samo receptura in želena količina, vse ostale operacije se izvedejo samodejno. Sistem za
upravljanje betonarne sestoji iz elektro opreme, programskega vmesnika in računalnika z
ustrezno naloženo programsko opremo. S pomočjo programske opreme je tako uporabniku
omogočena enostavna kontrola trenutnega stanja betonarne, z izpisi vseh alarmov, izbiri
receptur, tež, časa mešanja in števila izvedenih ciklov. Omogoča tudi vnašanje novih
receptur in obenem beleži statistične podatke o delovanju betonarne.
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SKLEP

V magistrskem delu smo najprej predstavili teoretični del s podrobnim opisom strateškega
managementa, ki vključuje planiranje in uresničevanje strategij s projekti. V nadaljevanju
pa je predstavljeno podjetje GIC gradnje d.o.o., tipi betonarn ter na koncu opis lokacije za
prestavitev betonarne in predstavitev izbrane tehnologije.
Za obstoj podjetja na trgu je ključnega pomena razvoj in prilagajanje potrebam. To velja
zlasti danes, v času nenehnih sprememb, ko se od podjetij zahteva velika prilagodljivost in
neusmiljen boj za preživetje. Zaradi različnih dejavnikov je ponudnikov na trgu veliko,
obenem pa konkurirajo tudi nelojalni konkurenti z nizkimi cenami. Hkrati se pojavljajo
težave s financiranjem obstoječih in novih projektov, saj banke ne dajejo zadostne podpore
za uspešen zagon ali zaključitev odprtih projektov. Torej, osnovni pogoj za uspešno
poslovanje podjetja je dobro opredeljena temeljna in poslovna strategija. Namreč, z jasno
definiranimi projekti, s pomočjo katerih se uresničujejo zastavljene strategije, je možno
pridobiti konkurenčno prednost pred ostalimi in tako ostati v igri.
S pomočjo zapisanih temeljnih in poslovnih strategij v magistrskem delu ima podjetje GIC
gradnje d.o.o. dobre možnosti za obstoj in nadaljnji razvoj na trgu. Eden izmed mnogih
projektov uresničitve zastavljene strategije je projekt prestavitve betonarne na novo
lokacijo in vzpostavitev nove proizvodnje za izdelavo svežih betonskih mešanic. Z
uresničitvijo tega projekta bo podjetje pridobilo boljše pogoje za nadaljnji razvoj, saj je na
obstoječi lokaciji omejeno s prostorom. Selitev na novo območje, z lastnim dovozom in
obenem nova betonarna za proizvodnjo betona, bo tako generirala dodatne prihodke in s
tem omogočila razvoj in uresničitev ostalih zastavljenih projektov, ki so potrebni za
uresničitev strategij.
Na začetku podane hipoteze smo v magistrskem delu v celoti potrdili. Prva hipoteza je
potrjena, saj smo ugotovili, da je bila potrebna dopolnitev in razširitev strategij po
posameznih programsko-tržnih področjih, kjer smo oblikovali temeljne in poslovne
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strategije. Tudi druga in tretja hipoteza sta potrjeni, saj je bilo ugotovljeno, da obstoječa
tehnologija ne zadostuje več potrebam podjetja. To se kaže z zastoji proizvodnje v
hladnejših mesecih na vrhuncu sezone, ko proizvodne zmogljivosti ne zadostijo potrebam
na trgu. Obenem pa se zaradi drugačnih zahtev trga spreminja tudi kvaliteta želenega
betona in predvsem cena, ki pa ji v prihodnje ne bo več moč zadostiti z obstoječo
tehnologijo. Potrjena je tudi četrta hipoteza, saj je trenutna lokacija betonarne prostorsko
zelo omejena. V tem primeru širitev ni možna, prav tako pa je zaradi skupnega dovoza s
trgovinsko-poslovnim delom potrebna selitev na drugo lokacijo.
V magistrskem delu smo torej ugotovili, da je zaradi spleta zgoraj omenjenih dejavnikov
prestavitev na novo lokacijo najboljša rešitev za podjetje GIC gradnje d.o.o.. Podjetje se bo
z dopolnitvijo in razširitvijo strategij po posameznih programsko-tržnih področjih
uspešneje udejstvovalo na trgu, obenem pa se bo s prestavitvijo betonarne in vzpostavitvijo
nove proizvodnje tehnologije izboljšala tudi kvaliteta in kapaciteta proizvedenih betonskih
mešanic in storitev podjetja nasploh.
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