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POVZETEK
Danes, v času gospodarske in finančne krize, je bistvenega pomena, da vsako podjetje
pozna svoje razvojne možnosti, saj je razvoj pogoj za preživetje. Današnji trg je poln
sprememb, podjetja pa morajo te spremembe zaznati ter se prilagajati potrebam trga.
Treba se je prilagajati zahtevam kupcev, cenam surovin in energentom, demografskim
spremembam, razvoju znanosti in tehnologij, globalizaciji itd. Pri uvajanju sprememb v
podjetje so ključnega pomena poleg vodstva vsi zaposleni, ki pa morajo biti primerno
motivirani ter ustrezno zavzeti za spremembe.
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu
smo najprej opredelili pojem okolja podjetja, nato pa sledi predstavitev posameznih
metod za proučevanje zunanjega okolja podjetja. V drugem sklopu teoretičnega dela
smo predstavili možne metode za proučevanje podjetja, ki so analiza resursov in/ali
zmožnosti podjetja, analiza podstruktur podjetja ter sinteza notranjih dejavnikov.
Aplikativni del magistrske naloge smo pričeli s predstavitvijo podjetja Valji d. o. o.
Predstavili smo nastanek in dejavnost podjetja Valji d. o. o., opredelili osnovne
značilnosti ter fazo razvoja podjetja. Metode, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu
magistrske naloge, smo v aplikativnem delu uporabili na primeru podjetja Valji d. o. o.
Aplikativni del smo zaključili s presojo uporabnosti metod na primeru podjetja Valji d.
o. o. ter s podajo ocene razvojnih zmožnosti in priložnosti podjetja Valji d. o. o.
Ključne besede: rast in razvoj, zunanje okolje podjetja, notranji dejavniki podjetja,
Valji d. o. o.
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ABSTRACT
Nowadays, in a time of economic and financial crisis, it is necessary for every company
to recognize its development potential, because development means survival. The
market today is ever-changing, compelling the companies to be constantly aware of
changes and adapt to the needs of the market and additional aspects such as the demands
of the customer, raw material and energy product prices, demographic changes, science
and technology development, and globalisation. When introducing changes to the
company, the management and especially the employees are of key importance,
meaning that they must be sufficiently motivated and eager enough for change.
This work consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, the
concept of a business environment is defined, followed by a presentation of individual
methods on studying the external business environment. The second section deals with
the presentation of possible methods on studying a company, namely the analysis of
resources or the ability of the company, the analysis of the company's substructures, and
the synthesis of internal factors.
The empirical part begins with the presentation of the company Valji d. o. o. The
creation and activity of Valji d. o. o. is presented, followed by the definition of the
company's key characteristics and development phase. The methods presented in the
theoretical part are applied in the case of the company Valji d. o. o. The empirical part
concludes with an estimation of the applicability of methods in the case of the company
Valji d. o. o. and the evaluation of its development potential and opportunity.
Keywords: growth and development, external business environment, internal business
factors, Valji d. o. o.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Sodobna podjetja so v procesu nenehnega spreminjanja: neenakomerno se menjavajo
obdobja relativno stabilnih in turbulentno dinamičnih obdobij, evolucionarne in
revolucionarne faze (Greiner 1972 v Duh 2011, str. 11), tj. faze optimiranja in obnove
(Rüegg-Stürm 2002 v Duh 2011, str. 11). Belak (2010 str. 39–40 v Duh 2011, str. 11–
12) opredeljuje razvoj podjetja kot kontinuiran, k smotrom in ciljem usmerjen proces
spreminjanja kakovosti podjetja. Razvojno spreminjanje (praviloma na boljše in ne na
slabše) zadeva različne dele in procese v podjetju, njegovo organizacijo in tudi okolje.
Razvoj podjetja torej ni omejen zgolj na procese ter sestavine in strukture znotraj
podjetja, temveč tudi na spremembe v njegovem okolju; obravnavati ga moramo kot
integralno celoto notranjega in zunanjega razvoja. Rasti velikosti podjetja ne smemo
enačiti z njegovo razvojno rastjo. Rast podjetja je posledica pozitivnih in negativnih
sprememb obsega podjetja. Spreminjanje obsega podjetja je eden od možnih dejavnikov
njegovega razvoja. V povezavi z razvojem podjetij je spreminjanje njihove velikosti
zelo pogosto v rabi, vendar žal ne vedno uspešno.
Vsako podjetje mora poznati svoje razvojne možnosti, razvoj namreč pomeni pogoj za
preživetje in zanj se morajo podjetja neprestano prilagajati in boriti, zaradi konkurence,
družbenih sprememb, razvoja tehnologij, razvoja informacijskih tehnologij in
globalizacije sveta. Podjetja morajo biti za svoje preživetje sposobna pravočasno
spoznati spremembe, se jim prilagoditi in izbrati te možnosti za inovacije in razvoj
podjetja. Odločitve strateškega managementa temeljijo na poznavanju okolja podjetja in
pa podjetja samega. Osnovna tematika magistrskega dela je proučevanje stanja podjetja
Valji d. o. o. ter opredelitev razvojnih možnosti podjetja z uporabo možnih metod in s
presojo njihove uporabnosti. Z magistrsko nalogo želimo konkretnemu podjetju
pomagati pri oblikovanju programa razvoja. Da bomo pridobili potrebne podatke in
informacije, bomo morali izvesti procese proučevanja oziroma raziskovanja vseh
razsežnosti notranjega in zunanjega okolja podjetja Valji d. o. o.
Schubert (2013, str. 13) ugotavlja, da so podjetja načeloma strukture, sestavljene iz več
akterjev, ki jih združuje skupen cilj, za katerega je potrebna organizacija. Posledično
lahko podjetja opredelimo kot sisteme, ki delujejo v celovitem socialnem ali globalnem
sistemu in sami v sebi oblikujejo različne druge podsisteme, kot so proizvodne enote,
oddelki, sektorji. Ti sistemi so podvrženi stalnim pritiskom po spremembah. Podjetja se
morajo biti sposobna prilagajati stalno spreminjajočim se pogojem v okolju in se
odzivati nanje. Primeri za to so strukturne spremembe v sektorju trgov dela, v potrebah
individualnih kupcev, na področju zakonodaje, dobavnih trgov ali finančnih sistemov.
To je povezano z zahtevami do posameznih podjetij, ki jih pogojuje skupen ekonomski
sistem, in sicer da delujejo skladno z rastjo trga, kar pomeni, da morajo nenehno rasti.
Stagnirajoča podjetja izgubljajo relativne tržne deleže. Pritisk po spremembah pa
obstaja tudi interno, v podjetjih samih.
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V prvem delu magistrske naloge bomo proučili možne metode za proučevanje razvojnih
možnosti podjetja. Razdelili jih bomo na dva vsebinska sklopa, in sicer metode za
proučevanje okolja podjetja ter metode za proučevanje podjetja. V empiričnem delu
bomo najprej predstavili proučevano podjetje, nato pa bomo s pomočjo metod proučili
razvojne možnosti podjetja. Na koncu bomo presodili njihovo uporabnost.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrske naloge je proučiti možne metode za proučevanje razvojnih možnosti
podjetja ter proučiti možnosti njihove uporabnosti na primeru izbranega podjetja.
Cilji teoretičnega dela magistrske naloge:
– proučiti metode planiranja na ravni strateškega managementa;
– proučiti metode za proučevanje zunanjega okolja podjetja;
– pregled možnih metod za proučevanje podjetja.
Cilji empiričnega dela magistrske naloge:
– predstaviti proučevano podjetje;
– opredeliti trenutno fazo razvoja proučevanega podjetja;
– proučiti zunanje okolje izbranega podjetja s pomočjo izbranih metod;
– proučiti notranje okolje izbranega podjetja s pomočjo izbranih metod;
– podati ugotovitve in predloge o uporabljenih metodah na primeru izbranega
podjetja.
Raziskovalne hipoteze:
H1: Izbrane metode planiranja na ravni strateškega managementa so uporabne pri
proučevanju razvojnih možnosti izbranega podjetja Valji d. o. o.
H2: PESTEL analiza je najuporabnejša metoda za proučevanje zunanjega okolja
izbranega podjetja Valji d. o. o.
H3: Izbrano podjetje Valji d. o. o. deluje v rastoči panogi, zato mora rasti, če želi
preživeti.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da proučevano podjetje nima proučenih razvojnih možnosti podjetja.
Z jasno sliko razvojnih možnosti bi lahko bilo podjetje v prihodnosti bolj uspešno, saj se
bi udeleženci opirali na zastavljene cilje in poti.
Predpostavljamo, da bomo imeli s področja metod planiranja na ravni strateškega
managementa na voljo dovolj ustrezne literature. Predpostavljamo, da bomo iz
proučevanega podjetja dobili vse potrebne podatke in pomoč, ki jo bomo potrebovali pri
izdelavi magistrske naloge. Predpostavljamo, da bodo ti podatki, ki jih bomo dobili iz
proučevanega podjetja, objektivni in točni.
Omejeni smo na proučevanje enega podjetja, na profitno organizacijo ter na družbo z
omejeno odgovornostjo. V magistrskem delu se bomo omejili na podatke, ki nam bodo
v pomoč pri proučevanju razvojnih možnosti izbranega podjetja. Pri raziskavi bomo
omejeni tudi časovno, prilagajati se bomo namreč morali času, ki si ga bodo zaposleni v
podjetju vzeli za našo raziskavo. Omejili se bomo na slovensko, angleško in nemško
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literaturo. Pri delu smo omejeni s svojim znanjem, z izkušnjami in z javno dostopnimi
informacijami.
Pri pisanju bomo omejeni z izbranimi metodami planiranja na ravni strateškega
managementa. Zunanje okolje izbranega podjetja bomo proučili s pomočjo analize
interesnih udeležencev, PESTEL analize, s Porterjevim pristopom k analizi panoge ter s
sintezo zunanjih dejavnikov. Za proučevanje notranjega okolja izbranega podjetja smo
izbrali analizo zmožnosti podjetja, analizo podstruktur podjetja ter sintezo notranjih
dejavnikov izbranega podjetja. Pri celoviti presoji proučevanega podjetja in okolja
bomo uporabili SWOT analizo.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrski nalogi bomo proučili konkretno podjetje ter njegovo okolje, kar pomeni,
da gre za mikroekonomsko in poslovno raziskavo. V magistrski nalogi bomo uporabili
različne metode raziskovanja. V teoretičnem delu bomo uporabili metodo kompilacije,
saj bomo za predstavitev metod planiranja na ravni strateškega managementa uporabili
citate in povzetke različnih avtorjev. Podatke bomo pridobili iz slovenskih in tujih virov
v strokovni literaturi.
V aplikativnem okvirju bomo uporabili metodo študije primera in za izbrani primer
podjetja proučevali razvojne možnosti z izbranimi metodami strateškega managementa.
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TEORETIČNI DEL MAGISTRSKEGA DELA
2 MOŽNE METODE ZA PROUČITEV ZUNANJEGA
OKOLJA PODJETJA
2.1 Opredelitev okolja podjetja
Podjetje mora za uspešen razvoj ves čas pozorno spremljati svoje poslovno okolje,
poznavanje okolja podjetja je namreč temeljno za odločitve strateškega managementa.
Poslovno okolje je vse bolj konkurenčno, potrebni sta vztrajnost in odločnost pri
komuniciranju, pomembna je hitra odzivnost.
V podjetjih je treba izvajati procese proučevanja vseh razsežnosti notranjega in
zunanjega okolja podjetja. Tem namenom so bile razvite številne metode, ki jih lahko
razdelimo v dve skupini (Belak 2002, str. 175):
– v skupino za proučevanje okolja in prognoziranje s tem povezanih priložnosti in
nevarnosti za podjetje in
– v skupino za proučevanje podjetja z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti.
ŠIRŠE ZUNANJE OKOLJE
ekonomsko
politično-pravno
tehnološko
kulturno
naravno

OKOLJE DELOVANJA
Analiza in
odnos do
panožnega
okolja

Analiza in odnos
do institucij kot
vzorcev
obnašanja

Analiza in odnos
do državne
politike

Analiza in ravnanje
z interesnimi
skupinami (izven
panožnega okolja)

NOTRANJE OKOLJE
narava in organizacija
kultura
Slika 1: Delitev poslovnega okolja podjetja
Vir: (Jaklič, 2005, str. 3).

Jaklič (2005, str. 1) v svoji knjigi poslovno okolje podjetja deli na zunanje in notranje
okolje, kakor prikazuje slika 1. Zunanje okolje predstavljajo spremenljivke zunaj
podjetja, na katere podjetje na kratek rok nima večjega vpliva, notranje okolje pa
predstavljajo spremenljivke znotraj podjetja. Zunanje okolje delimo na širše zunanje
okolje in okolje delovanja podjetja. Širše zunanje okolje vključuje bolj splošne
ekonomske, politično-pravne, tehnološke, kulturne in naravne dejavnike, ki na podjetje
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vplivajo posredno in običajno bolj dolgoročno. Okolje delovanja podjetja vključuje sile,
ki na delovanje podjetja vplivajo bolj neposredno in praviloma bolj kratkoročno. Te sile
oziroma elementi okolja delovanja so panožno okolje (konkurenti, kupci, dobavitelji,
substituti, sodelovalna podjetja), institucije kot vzorci obnašanja, državna politika in
interesne skupine, ki niso zajete v drugih elementih.
Poslovno okolje se ne razlikuje samo od podjetja do podjetja, temveč se razlikuje tudi
od oddelka do oddelka. Tem večja bo organizacija, bolj bo imela specializirano
poslovno okolje za vsak oddelek posebej (Meiners 1991, str. 27).
Knez - Riedl (2010, str. 6) v svojem delu poslovno okolje členi na mikrookolje in
makrookolje, ki tvorita zunanje okolje in notranje okolje. Mikrookolje neposredno
vpliva na delovanje organizacije. Mnogo širši in bolj posredni pa so vplivi makrookolja
na organizacijo. Razlikujemo ekonomsko, politično, socialno in kulturno, demografsko,
tehnološko in informacijsko makrookolje. V današnjem času postaja vse pomembnejše
virtualno okolje oziroma medmrežno okolje. Notranje okolje organizacije pa določajo
njena dejavnost, funkcije, pravna oblika in velikost. Notranje in zunanje okolje sta
povezana in drug na drugega učinkujeta.

2.2 Predstavitev posameznih metod za proučevanje zunanjega okolja
podjetja
2.2.1 Analiza interesnih udeležencev (Stakeholder Analysis)
Posamezni interesni udeleženci ali skupine interesnih udeležencev so tisti udeleženci, ki
lahko vplivajo na delovanje podjetja in na katere podjetje vpliva s svojimi dejavnostmi
in učinki. Ravnanje in usmeritve določenih udeležencev lahko močno vplivajo na
obstoj, konkurenčnost in dobičkonosnost podjetja. V sklopu proučevanja okolja podjetja
je še posebej smiselno proučiti udeležence s trga kapitala in prodajnega trga (delničarje,
posojilodajalce, dobavitelje …), celovita analiza pa naj bi tako vključevala proučitev
pričakovanj teh interesnih skupin. Pomembnost interesnih skupin je po eni strani
odvisna od njihovih interesov v zvezi s podjetjem in od ravni moči, ki jim omogoča, da
svoj vpliv uveljavljajo (Lombriser in Abplanalp 2005, str. 94–95 v Duh 2011, str. 63).

Visoka

Obdržati zadovoljne

»Ključni igralci«

Raven moči
Nizka

Minimalni trud
Nizka

Redno obveščanje
Visoka

Raven interesov v zvezi s podjetjem
Slika 2: Pomen interesnih udeležencev
Vir: (Lombriser in Abplanalp, 2005, str. 95 v Duh 2011, str. 63).
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Če želi podjetje analizirati posamezne interesne skupine, lahko uporabi analizo
interesnih udeležencev, ki je prikazana s sliko 2. S pomočjo te metode lahko podjetje
interesne skupine porazdeli v štiri kvadrate matrike ter jih s tem razvrsti po njihovi
pomembnosti. To naredi na osnovi njihove moči in interesov (Duh 2011, str. 63).
Carpenter in Sanders (2009, str. 76–81) v svojem delu analizo interesnih udeležencev
predstavljata kot način prepoznavanja in ocenjevanja pomembnih ključnih oseb ali
skupin, ki lahko negativno ali pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja. Izvajajo jo člani
projektne skupine. Če v kritičnem trenutku ne izpolnimo potreb ali pričakovanj enega
samega vplivnega in močnega interesnega udeleženca, lahko ogrozimo podjetje.

Učinek
strategije na
interesne
skupine

Moč interesnih skupin nad strateškimi
odločitvami
Majhna
Zmerna
Pomembna
Neznana
moč
stopnja moči tržna moč
Neznan
Majhen vpliv
Srednji vpliv
Pomemben vpliv
Slika 3: Shema za prikaz vpliva in moči interesnih skupin
Vir: (Carpenter in Sanders, 2009, str. 79).

Interesne skupine (ang. stakeholders) so vsi posamezniki, skupine in organizacije
(formalne in neformalne), na katere ima delovanje organizacije vpliv, vsi, ki imajo
interes za to, kako organizacija deluje in v katero smer se razvija, ki vplivajo na
organizacijo. Delimo jih na notranje (delničarji, zaposleni, managerji, člani uprave,
nadzornega sveta) in zunanje (stranke, dobavitelji, oblast, sindikati, lokalne skupnosti,
javnost). Pri analizi interesnih skupin je treba opredeliti glavne interesne skupine. Slika
3 prikazuje, da lahko kategoriziramo interesne udeležence glede na njihov vpliv pri
določanju strategije v primerjavi z njihovim pomenom z izvajanjem strategije. To
razlikovanje nam pomaga določiti glavne pomanjkljivosti pri oblikovanju in izvajanju
strategije. Predstavljamo si lahko, da bodo interesne skupine neposredno ali posredno
vplivale na strategije podjetja ter izvajanja teh strategij, saj se razlikujejo med
zaposlenimi, strankami, konkurenti in vlado (Carpenter in Sanders 2009, str. 76–81).
Jaklič (2005, str. 336) opozarja, da bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo vse interesne
skupine podpirale vodstvo podjetja. Še posebej pa to velja pri uvajanju sprememb. V
takšnih razmerah je nujno, da glavni direktor oziroma tisti del uprave, za katerega
generalni direktor meni, da ga popolnoma podpira v njegovi viziji in strategiji, naredi
analizo zunanjih in notranjih interesnih skupin po naslednjih elementih:
1. Kulturni kontekst (okolje) za strategijo:
– zunanji vplivi (vrednote v družbi, organizirane skupine v okolju),
– notranji vplivi (paradigma podjetja, ki predstavlja jedro kulture podjetja –
vrednote in prepričanja, predpostavke, zgodbe, rutina, rituali, simboli,
organizacijska struktura, sistemi nadzora, razporeditev moči).
2. Analiza interesnih skupin (primarnih in sekundarnih, notranjih in zunanjih):
– identifikacija interesnih skupin,
– ugotavljanje pomembnosti posameznih interesnih skupin,
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3.

4.
5.

– konfliktnost pričakovanj med interesnimi skupinami.
Analiza moči interesnih skupin:
– izbira najprimernejše metode za ugotavljanje moči,
– viri moči notranjih interesnih skupin,
– viri moči zunanjih interesnih skupin.
Trenutni cilji podjetja, kot jih razumejo zaposleni in zunanje interesne
skupine.
Poslovna etika:
– analiza vloge poslovnega sveta v družbi,
– pomen družbene odgovornosti podjetja,
– vloga posameznikov  managerjev v nekem okolju.

2.2.2 PESTEL analiza
Podjetje in njegovi dobavitelji, trženjski posredniki, porabniki, konkurenti in javnost so
del širšega makrookolja, ki s svojimi silnicami in trendi oblikuje priložnosti in postavlja
ovire za udeležence. Na silnice v makrookolju je težko vplivati, zato jih mora podjetje
spremljati in se nanje ustrezno odzivati (Kotler 1996, str. 154). Najbolj uveljavljeno
metodo za analizo širšega zunanjega okolja imenujemo PESTEL analiza. To je analiza
političnih (angl. political), gospodarskih (angl. economic), družbeno-kulturnih (angl.
sociocultural), tehnoloških (angl. technological), ekoloških (angl. ecological) in pravnih
(angl. legal) dejavnikov okolja podjetja.
Slika 4 ponazarja seznam pomembnejših spremenljivk v širšem družbenem okolju.
Lynch (2009, str. 82 v Duh 2011, str. 64) opozarja, da je PESTEL analiza samo toliko
dobra kot posamezniki ali skupine, ki jo izvajajo. Treba se je osredotočiti na tri ali štiri
dobro raziskane in utemeljene spremenljivke, samo naštevanje posameznih dejavnikov
ima namreč zelo nizko uporabno vrednost.
Politična
prihodnost
– politične
stranke na
različnih
ravneh,
– zakonodaja
(davčna,
zaposlitvena),
– odnosi med
vlado in
podjetjem,
– državno
lastništvo
podjetij in
odnos do
monopolov in
konkurence.

Družbenokulturna
prihodnost
– spremembe v
vrednotah in
kulturi,
– spremembe
življenjskega
stila,
– odnos do dela
in užitka,
– »zelena«
okoljska
problematika,
– izobraževanje
in zdravstvo,
– demografske
spremembe,
– distribucija
prihodkov.

Gospodarska
prihodnost

Tehnološka
prihodnost

Okoljska
prihodnost

Pravna
prihodnost

– celotni BDP in
BDP na
prebivalca,
– inflacija,
– potrošnja in
razpoložljivi
prihodki,
– obrestne mere,
– devizni tečaji,
– naložbe,
– cikličnost,
– nezaposlenost,
– stroški energije,
transporta,
komunikacij in
surovin.

– naložbena
politika vlade
in EU,
– nove
raziskovalne
iniciative,
– novi patenti in
proizvodi,
– hitrost
sprememb in
osvojitev
novih
tehnologij,
– izdatki za
raziskave in
razvoj
konkurentov,
– razvoji v
nesorodnih
panogah, ki bi
lahko bili
uporabni.

– »zelena«
problematika,
ki bi lahko
vplivala na
okolje,
– vrsta in obseg
porabljene
energije 
obnovljiva
energija,
– smeti,
odpadki in
njihovo
razpolaganje.

– zakonodaja
na področju
konkurence
in politika
vlade,
– zaposlitvena
in varnostna
zakonodaja,
– varnost
proizvodov.
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Slika 4: Seznam pomembnejših spremenljivk v širšem/družbenem okolju
Vir: (Lynch, 2009, str. 82 v Duh, 2011, str. 64).

Analiza političnega okolja vključuje pravne, regulacijske ter druge standarde, po katerih
mora podjetje poslovati. V sklop analize političnega okolja je treba vključiti politično
stanje, regulacijo monopolov, zakone o varovanju okolja ter drugih javnih dobrin,
davčno politiko, zaposlitveno politiko in fleksibilnost trga delovne sile, politiko
spodbujanja podjetništva ipd. Prav tako je treba analizirati stanje in delovanje vlade, saj
ima ta velik vpliv na splošno stanje v državi (Kos 2011).
Bregar in Ograjenšek (2008, str. 109) opredeljujeta, da je treba pri analizi ekonomskega
okolja razlikovati med osnovnimi kazalci stanja (npr. BDP, BDP na prebivalca, stopnja
brezposelnosti, stopnja inflacije), strukturami (npr. struktura BDP po področjih
dejavnosti in vrstah potrošnje, struktura plač po področjih dejavnosti), dolgoročnimi
trendi (npr. napoved industrijske proizvodnje) ter kratkoročnimi kazalci (npr. indeks
prometa na domačem in tujem trgu).
Pušnik (2010, str. 14) v svojem delu predstavlja, da je pri dejavniku okolje treba
upoštevati trenutno okoljsko zakonodajo, okoljske smernice glede globalnega
segrevanja, glavne okoljske teme države, okoljsko zakonodajo in davščine. Evropska
komisija (2013a, str. 4–8) ugotavlja, da je varstvo okolja bistveno za našo prihodno
blaginjo. Če želimo dobro živeti v prihodnosti, je treba sprejeti odločne ukrepe za
zaščito naravnega okolja in mu zagotoviti prostor za obnovo, da bi nam še naprej
zagotavljalo življenjsko pomembne stvari, kot sta čist zrak in pitna voda. Okoljski in
gospodarski vidiki se med seboj dopolnjujejo in tvorijo dve plati iste medalje. S
prehodom na okolju prijaznejše gospodarstvo se zmanjšajo okoljski stroški, okolju
prijazne tehnologije in tehnike pa pripomorejo k ustvarjanju novih delovnih mest ter
spodbujajo gospodarsko rast.
Prašnikar (2004, str. 258) tehnologijo opredeljuje kot bistveni element konkurenčne
diferenciacije. Ravnanje s tehnologijo in njena vloga v strategiji podjetja sta med
ključnimi dejavniki uspeha v poslovnem okolju, ki se sooča z vedno hitrejšimi
tehnološkimi spremembami. Jaklič (2005, str. 117–118) opredeljuje razvoj tehnologije
kot vpliv na poslovni svet prek povečevanja produktivnosti, povečevanja pomena
raziskav in razvoja v podjetjih, drugačnih zahtev po znanju na delovnem mestu,
sprememb v vodenju podjetij ter večjih potreb po finančnih sredstvih. Tehnološki
napredek prinaša družbi tako prednosti kot slabosti. Tehnološki napredek se da
mnogokrat izkoristiti tudi za popravo negativnih stranskih učinkov nekaterih tehnologij
in proizvodov. Družba si v zvezi s tehnološkim napredkom želi predvsem širšo
družbeno odgovornost in humanost.
Socialni, psihološki in kulturni dejavniki močno vplivajo na vedenje potencialnih
kupcev, prav tako pa vplivajo na velikost celotnega trga podjetja. V sklopu teh
dejavnikov je treba analizirati demografsko sliko, rast prebivalstva, migracije,
distribucijo prihodkov, mobilnost prebivalstva, življenjski status, potrošnjo,
prevladujočo vero, odnos do tujih produktov, stopnjo izobrazbe ter druge dejavnike, ki
so pomembni za poslovanje določenega podjetja (Kos 2011).
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2.2.3 Porterjev pristop k analizi panoge
S Porterjevim modelom konkurence v panogi analiziramo poslovno okolje na ravni
panoge, ki jo podjetje izvaja. Gre za analizo konkurence v panogi, saj Porterjev model
prikazuje osnovne dejavnike, ki vplivajo na konkurenčnost, in njihov medsebojni vpliv.
Model opozarja, da morajo managerji opredeliti in razumeti tiste dejavnike zunanjega
okolja v panogi, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja znotraj panoge, in se znati nanje
ustrezno odzvati (Pušnik 2010, str. 15).
Po Porterjevem modelu je stopnja konkurence v panogi odvisna od petih konkurenčnih
sil, in sicer (Jaklič 2005, str. 321):
– panožna konkurenca,
– potencialna konkurenca,
– pogajalska moč kupcev,
– pogajalska moč dobaviteljev in
– možnost pojava novih substitutov.
Porterjev model konkurence v panogi s petimi silami je prikazan s sliko 5.
Potencialna konkurenca
oziroma nevarnost vstopa
novih konkurentov

Panožna konkurenca

Pogajalska
moč
dobaviteljev

Pogajalska
moč
kupcev
Tekmovalnost med obstoječimi
podjetji

Možnost pojava novih
substitutov
Slika 5: Porterjev model konkurence v panogi s petimi silami
Vir: (Jaklič, 2005, str. 322).
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Avtorja Wheelen in Hunger (2010, str. 158) sta dodala še šesto silo, tj. druge
udeležence, zaradi moči in vpliva vlade, lokalnih skupnosti in drugih skupin na
aktivnosti panoge.
Tekmovalnost med obstoječimi podjetji
Podjetja so v večini panog medsebojno odvisna. Poteze konkurentov povzročijo reakcije
drugih podjetij, ki skušajo ohraniti svoje položaje v panogi. Intenzivnost konkurence je
odvisna od naslednjih spremenljivk (Jaklič 2005, str. 322):
– Število konkurentov: rivalstvo je močnejše v panogi z manjšim številom
podjetij, ki so si med seboj enakovredna po velikosti in moči. V panogi, v kateri
je število konkurentov veliko in se ti med seboj precej razlikujejo, je dovolj
prostora za različne strategije.
– Stopnja rasti panoge: v počasi rastočih panogah poteka med konkurenti boj za
tržni delež.
– Značilnosti proizvoda/storitve: konkurenca je intenzivna v panogi, ki proizvaja
nediferencirane proizvode ali storitve. V takšnem primeru je pri nakupu najbolj
odločilna cena.
– Delež stalnih stroškov: konkurenca je močnejša v panogah, v katerih so fiksni
stroški visoki.
– Omejitve zmogljivosti: v panogah, v katerih obstajajo ekonomije obsega,
podjetja po navadi povečajo proizvodnjo le v velikem obsegu, kar občutno
poruši ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem v panogi. V takih panogah se
zato periodično ponavljajo obdobja s presežnimi zmogljivostmi in ponudbo, kar
povzroči zniževanje cen, ter obdobja s premajhnimi zmogljivostmi in zviševanje
cen.
– Višina izstopnih ovir: ekonomski, strateški in emocionalni faktorji, ki podjetja
silijo k vztrajanju v določeni panogi kljub zmanjševanju dobičkov ali ustvarjanju
izgube. Izstopne ovire so lahko tradicija, posebna specializirana sredstva ali
znanje, fiksni stroški izhoda, državne in družbene omejitve itd.
– Raznolikost konkurentov: konkurenti imajo po navadi različne strategije, cilje,
organizacijo ipd. Zaradi raznolikosti ter nepoznavanja konkurentov lahko
zaidejo na konkurentovo področje.
Nevarnost vstopa novih podjetij
Za obstoječa podjetja predstavljajo znatno nevarnost novi ponudniki, ki v panogo
vnesejo nove zmogljivosti, željo po osvojitvi tržnega deleža in znatne resurse.
Nevarnost vstopa je odvisna od ovir, ki otežujejo vstop podjetij v panogo, tako
imenovanih vstopnih pregrad, in odziva, ki se ga lahko pričakuje od obstoječih
konkurentov. Možne vstopne pregrade so lahko (Wheelen in Hunger 2010, str. 158–162
v Duh 2011, str. 67):
– Ekonomija obsega: stroškovne prednosti napram novim vstopnikom.
– Diferenciacija proizvodov: visoka stopnja oglaševanja in promocija, kar je
potrebno za izgradnjo prepoznavnosti novih konkurentov.
– Visoka potrebna vlaganja: npr. v proizvodne naprave.
– Stroški sprememb: ko se uporabniki navadijo na določen proizvod je malo
verjetnosti, da ga bodo pripravljeni zamenjati s čisto drugim, saj to za sabo
prinese tudi določene stroške.
– Dostop do distribucijskih kanalov: mali trgovci s svojimi proizvodi težje pridejo
na police velikih trgovcev.
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–
–

Stroškovne slabosti, neodvisne od velikosti: ponudnik, čigar proizvod je na trgu
sprejet kot standard, ima veliko konkurenčno prednost.
Vladna politika: zakonodaja lahko omeji vstop v panogo.

Pogajalska moč kupcev
Kupci izrabljajo svojo pogajalsko moč za doseganje določenih ciljev. Ti cilji se
razlikujejo, vendar sta najpogostejša znižanje cen ter povečanje kakovosti in dodanih
storitev. Za uspešno poslovanje podjetja je pomembno, da managerji poznajo moč
kupcev in temu ustrezno sprejemajo prave odločitve. Kupci imajo veliko pogajalsko
moč v naslednjih primerih (Pušnik 2010, str. 18–19):
– kupec ima velik delež v prodaji podjetja;
– proizvodi v panogi so standardizirani in homogeni, kupci zlahka najdejo novega
dobavitelja;
– stroški zamenjave dobavitelja so nizki;
– kupci imajo nizke dobičke, zato so pri nakupih cenovno občutljivi;
– kupec ima potencialne možnosti, da sam proizvaja izdelek ali storitev, ki ga sicer
kupuje.
Pogajalska moč dobaviteljev
Dobavitelji lahko preko teženj po povečevanju cen nabavnih proizvodov oziroma
zniževanju njihove kakovosti in količinskem omejevanju pritiskajo na zniževanje
stopnje donosa v panogi. Visoka pogajalska moč dobaviteljev vodi v neprivlačnost
panoge zaradi povečevanja stroškov. Dobavitelji imajo moč v naslednjih primerih:
koncentracija dobaviteljev, diferenciacija vmesnih proizvodov, prisotnost substitutov
skupaj s stroški zamenjave dobaviteljev ter pomembnost kupcev za dobavitelje in obstoj
relativne možnosti vertikalne integracije naprej. Če lahko dobavitelji s svojimi proizvodi
vplivajo na stroškovno strukturo kupcev oziroma prispevajo h kakovosti končnih
proizvodov, s tem določajo možnost diferenciacije, kar dodatno okrepi njihovo moč
(Besanko, Dranove, Shanley 2000, str. 363–364).
Grožnje substitutov
Konkurenco v določeni panogi sestavljajo tudi podjetja, ki proizvajajo substitute.
Substituti so proizvodi oziroma storitve, sicer različni od tistih, ki jih proizvaja
obravnavana panoga, vendar zadovoljujejo enako potrebo. Če postanejo substituti
privlačnejši, je precej verjetno, da bo kupec preusmeril svoje nakupe. Substituti
omejujejo dobičkonosnost panoge s tem, da določajo maksimalne cene proizvodov
panoge. Konkurenčnost oziroma grožnja substitutov je večinoma odvisna od stroškov,
ki jih ima kupec pri prehodu z enega izdelka na nadomestnega, in stopnje
nadomestljivosti, ki izhaja iz percepcije kupcev (Jaklič 2005, str. 329).
Relativna moč drugih udeležencev
Ta sila vključuje veliko število skupin udeležencev iz delovnega okolja podjetja.
Nekatere od teh skupin so vladne, potem gre tu za lokalne skupnosti, bančne institucije,
trgovska združenja, posebne interesne skupine, sindikate, delničarje. Pomembnost teh
skupin udeležencev se razlikuje med panogami (Duh 2011, str. 70).
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2.2.4 Sinteza zunanjih dejavnikov (EFAS1 tabela)
Ko managerji proučijo tudi zunanje okolje podjetja in identificirajo možne zunanje
vplivne dejavnike podjetja, jih lahko prečistijo tako, da uporabijo t. i. EFAS tabelo, ki je
namenjena sintezi zunanjih dejavnikov in predstavlja možen način za povzemanje
glavnih spoznanj o zunanjih dejavnikih v smislu priložnosti in nevarnosti ter tudi za
analiziranje, kako dobro management podjetja reagira na te dejavnike (ocena) glede na
njihovo pomembnost za podjetje (utež) (Wheelen in Hunger 2010, str. 174–175). V
nadaljevanju s sliko 6 prikazujemo takšno tabelo ter opisujemo pojasnila za posamezne
stolpce tabele.
Zunanji dejavniki
Priložnosti:

Teža

Ocena

Tehtana ocena

Komentar

Nevarnosti:
Skupna ocena
1.00
Slika 6: Shema za prikaz EFAS tabele po Wheelenu in Hungerju
Vir: (Wheelen in Hunger, 2010, str. 174).

Stolpec 1 – zunanji dejavniki: najprej so navedeni zunanji dejavniki, od osem do deset
najpomembnejših dejavnikov, ki so razvrščeni kot priložnosti in nevarnosti.
Stolpec 2 – teža: za vsakega izmed dejavnikov je treba določiti težo, in sicer od zelo
pomembno (1.0) do nepomembno (0.0), ki je določena na osnovi možnega vpliva tega
dejavnika na konkurenčni položaj podjetja. Čim večja je teža, pomembnejši je ta
dejavnik za trenutni in prihodnji uspeh podjetja. Vsota tež vseh dejavnikov mora biti
1.00.
Stolpec 3 – ocena: za vsak dejavnik določimo oceno, od izvrstno (5.0) do slabo (1.0), ki
temelji na tem, kako dobro podjetje ta dejavnik trenutno obvladuje.
Stolpec 4 – tehtana ocena: tehtano oceno dobimo tako, da težo pomnožimo z oceno.
Stolpec 5 – komentar: v tem stolpcu podamo komentar, zakaj je bil dejavnik izbran ter
kako sta bila teža in ocena določena (Wheelen in Hunger 2010, str. 174–175).
Seštevek tehtanih ocen v stolpcu 4 nam pove, kako dobro podjetje odgovarja na trenutne
in pričakovane dejavnike v svojem zunanjem okolju. To oceno lahko primerjamo tudi z
oceno drugih podjetij v panogi. Celotna tehtana ocena povprečnega podjetja v panogi je
vedno 3.0 (Wheelen in Hunger 2010, str. 175).

1

EFAS - External Factors Analysis Summary Table
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3 MOŽNE METODE ZA PROUČEVANJE PODJETJA
3.1 Analiza resursov2 in/ali zmožnosti podjetja
Lombriser in Abplanalp (2005, str. 149 v Duh 2011, str. 76) za analizo
resursov/zmožnosti predlagata delovni list, kakor prikazuje slika 7.
Ocenjevanje v primerjavi z glavno
konkurenco
Mnogo slabše
Enako
Mnogo bolje

Kriteriji

Marketing

Proizvodnja

R&R

Finance

Kadrovanje

Vodenje/
organizacija

Inovacijske
zmožnosti
Know-how
sinergije

sortiment
kakovost
…
produktivnost
oprema
…
know-how
patenti
…
likvidnost
skrite rezerve
…
starostna
struktura
kvalifikacija
…
informacijski
sistem
kompetence
managementa
…
odpiranje
novih trgov
…
strateške
alianse
…
proizvodnja
…

x

Obrazložitev

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

Slika 7: Delovni list za analizo resursov/zmožnosti
Vir: (Lombriser in Abplanalp, 2005, str. 149 v Duh 2011, str. 76).

2

Resursi so vsi tisti elementi podjetja, ki jih to potrebuje kot vhod v proces nastajanja učinkov. Pri tem
ločimo finančne, fizične, človeške in organizacijske resurse. Tako materialni (otipljivi) kot nematerialni
(neotipljivi) so osnova za razvoj edinstvenih zmožnosti podjetja in s tem konkurenčnih prednosti podjetja
(Lombriser in Abplanalp 2005, str. 142–143).
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Wheelen in Hunger (2010, 195–211 v Duh 2011, str. 76) predlagata podrobno analizo
tradicionalnih funkcijskih področij za določitev prednosti in slabosti. Pri tem poudarjata,
da ne gre zgolj za proučevanje finančnih, fizičnih in človeških resursov, ampak tudi za
proučevanje zmožnosti zaposlenih, da planirajo in uresničujejo cilje, strategije in
politike na vsakem funkcijskem področju.

3.2 Analiza podstruktur podjetja
Z ocenjevanjem podstruktur podjetja ugotavljamo, katere podstrukture in njihove
sestavine (tržna, kadrovska, organizacijska itd.) ter procesi in njihove sestavine
(tehnološki, distribucijski, informacijski itd.) podjetja prispevajo k doseženi poslovni
uspešnosti. To ocenjevanje je možno izvesti na različne načine. Najbolj se uporabljata
dva (Pučko 2006, str. 195):
– subjektivno ocenjevanje profila komponent podjetja glede na njihov
prispevek k poslovni uspešnosti, ki praviloma vedno sloni na spoznanjih letnih
analiz poslovanja podjetja, in
– točkovno ocenjevanje prednosti in slabosti posameznih podstruktur oziroma
njihovih sestavin izbranega podjetja.
Ne glede na izbrani način mora ocene narediti poslovodstvo v podjetju.
Rozman (2000, str. 31) tehnologijo v podjetju razlaga kot znanje in proces pretvarjanja
vhodnih elementov v proizvode ali storitve. S tehniko pa razumemo sredstva, s katerimi
to pretvarjanje izvajamo. Za ocenjevanje tehnološke podstrukture upoštevamo
sestavine, kot so lokacija in število obratov podjetja, njihova velikost in starost delovnih
priprav v njih, stopnja avtomatizacije, razpoložljivost surovin in materialov, kakovost in
razpoložljivost delovne sile, kakovost logističnih sistemov, raven produktivnosti,
stopnja izkoriščanja zmogljivosti, odstotek izmeta, kakovost nabavne službe, sindikalna
organiziranost delavcev idr. (Pučko 2006, str. 196–197).
Pučko (2006, str. 200) ugotavlja, da je pri ocenjevanju raziskovalno-razvojne
podstrukture treba upoštevati sestavine, kot so raziskovalno-razvojni kadri, raven
opremljenosti z raziskovalno opremo, rezultati pri razvijanju novih proizvodov v
zadnjih nekaj letih, raven financiranja raziskovalno-razvojnega dela, kakovost sistema
kontrole R & R stroškov, število pridobljenih patentov oziroma prodanih licenc v
zadnjih nekaj letih idr.
Obstaja kar nekaj tehnik in metod za analizo financiranja, vendar se poleg analize
absolutnih podatkov daleč najbolj uporablja analiza s finančnimi kazalci (Mramor 1993,
str. 164). Ocenjevanje podstrukture financiranja navadno naslonimo na znana
finančna razmerja. Teh je v poslovnih financah znanih precej, npr. kazalci finančnega
vzvoda (razmerje med tujimi in lastnimi viri sredstev, mnogokratnik ustvarjenih obresti,
delež tujih virov v vseh virih sredstev), kazalci plačilne sposobnosti (razmerje med
obratnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, razmerje med za zaloge zmanjšanimi
obratnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, razmerje med denarnimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi), kazalci obračanja (vseh poslovnih sredstev, obratnih
sredstev, posameznih oblik obratnih sredstev) (Pučko 2006, str. 201).
Osredotočenost organizacije k strankam na eni strani, na drugi strani pa zagotavljanje
zadovoljstva zaposlencev s stalno višjimi željami, porajata vedno nove izzive. Za večjo
učinkovitost organizacije moramo zagotoviti prilagodljive, motivirane, ciljno usmerjene
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in ustvarjalne ljudi (Nemec 2000, str. 48). Kadrovsko podstrukturo ocenjujemo glede
na število in kakovost poslovodstva, glede na število in kakovost štabnega osebja, glede
na število in kakovost razpoložljive delovne sile, glede na razne strukture kadrov
(izobrazbeno, poklicno, starostno, spolno), glede na kakovost sistema rekrutiranja,
selekcije, usposabljanje in razvijanja ter napredovanja kadra idr. (Pučko 2006, str. 201–
202).
Lipičnik (2003, str. 44) ugotavlja, da je organizacijska struktura ali organizacijska
zgradba, kot jo nekateri imenujejo, v vsaki organizaciji nepogrešljiv element. Beseda
struktura je latinskega izvora in pomeni sklop, sestav, ustroj, način graditve. Pučko
(2006, str. 202) navaja, da ocenjevanje organizacijske podstrukture največkrat temelji
na sestavinah, kot so jasnost organizacijske strukture, lokacija uprave podjetja, stopnja
delegiranja pristojnosti, kakovost sistemov planiranja in kontrole, sistem nagrajevanja,
slog poslovodenja, narava organizacijske kulture, sposobnost za dogovarjanje z
okoljem, sistemi komuniciranja idr.
Pučko (2006, str. 202) ugotavlja, da s takim ocenjevanjem podstruktur ugotavljamo tudi
strateško pomembne dejavnike poslovnega uspeha ali neuspeha podjetja v preteklosti.

3.3 Sinteza notranjih dejavnikov (IFAS3 tabela)
IFAS tabela je namenjena sintezi notranjih dejavnikov in predstavlja enega od možnih
načinov za povzemanje glavnih spoznanj o notranjih dejavnikih v smislu prednosti in
slabosti, kakor tudi za analiziranje, kako dobro management podjetja reagira na te
dejavnike (ocena) glede na pomembnost teh dejavnikov za podjetje (teža) (Wheelen in
Hunger 2010, str. 212–213). S sliko 8 prikazujemo IFAS tabelo ter v nadaljevanju
pojasnjujemo korake izdelave tabele.
Notranji dejavniki
Prednosti:

Teža

Ocena

Tehtana ocena

Komentar

Slabosti:
Skupna ocena
1.00
Slika 8: Shema za prikaz IFAS tabele po Wheelenu in Hungerju
Vir: (Wheelen in Hunger, 2010, str. 212).

Stolpec 1 – notranji dejavniki: najprej so navedeni notranji dejavniki, od osem do deset
najpomembnejših dejavnikov, ki so razvrščeni kot prednosti in slabosti.
Stolpec 2 – teža: za vsakega izmed dejavnikov je treba določiti težo, in sicer od zelo
pomembno (1.0) do nepomembno (0.0), ki je določena na osnovi možnega vpliva tega
dejavnika na konkurenčni položaj podjetja. Čim večja je teža, pomembnejši je ta
dejavnik za trenutni in prihodnji uspeh podjetja. Vsota tež vseh dejavnikov mora biti
1.00.

3

IFAS – Internal Factors Analysis Summary
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Stolpec 3 – ocena: za vsak dejavnik določimo oceno, od izvrstno (5.0) do slabo (1.0), ki
temelji na tem, kako dobro podjetje ta dejavnik trenutno obvladuje.
Stolpec 4 – tehtana ocena: tehtano oceno dobimo tako, da težo pomnožimo z oceno.
Stolpec 5 – komentar: v tem stolpcu podamo komentar, zakaj je bil dejavnik izbran ter
kako sta bila teža in ocena določena (Wheelen in Hunger 2010, str. 212–213).
Seštevek tehtanih ocen v stolpcu 4 nam pove, kako dobro podjetje odgovarja na trenutne
in pričakovane dejavnike v svojem notranjem okolju. To oceno lahko primerjamo tudi z
oceno drugih podjetij v panogi. Celotna tehtana ocena povprečnega podjetja v panogi je
vedno 3.0 (Wheelen in Hunger 2010, str. 212–213).
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA VALJI D. O. O.
4.1 Nastanek in dejavnost proučevanega podjetja
4.1.1 Nastanek in opis ključnih sprememb v razvoju in rasti podjetja Valji d. o. o.
Prvi litoželezni valji so bili izdelani v Štorah okrog leta 1900 za potrebe domače
guštanjske oziroma danes ravenske železarne-valjarne. Družba Slovenske železarne –
Valji d. o. o., Železarska cesta 3, Štore, je bila ob ustanovitvi organizirana kot podjetje v
družbeni lastnini. Nastala je z delitvijo Železarne Štore na več podjetij in bila
registrirana pri Temeljnem sodišču v Celju 7. 1. 1991. Proučevano podjetje je trenutno v
lasti štirih družbenikov: Valji Group d. o. o. (52,51-odstoten poslovni delež), Štore Steel
d. o. o. (24,43-odstoten poslovni delež), Železar Štore d. d. (21,42-odstoten poslovni
delež), Storkom Štore d. o. o. (1,64-odstoten poslovni delež). (Valji d. o. o. 2013, str. 3–
6).
Ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja Valji d. o. o. (povzeto po Valji d. o. o.
2013, str. 3–4; Božiček 2001, str. 92) :
– Leta 1957 so bili izvedeni prvi preizkusi izdelovanja legirane sferolitine. V tem
času je bil ustanovljen metalografski laboratorij, ki je omogočil sodobnejšo
kontrolo litine.
– V letu 1963 je bila uvedena lastna tehnologija dvoslojnega ulivanja.
– Leta 1965 je Železarna Štore vložila znatna sredstva za nakup tehnologije
izdelovanja »indefinite chill« valjev. V tem letu so opravili tudi rekonstrukcijo
celotnega sklopa proizvodnje valjev.
– Leta 1970 je Železarna Štore zmagala na mednarodni licitaciji za prodajo
tehnologije proizvodnje valjev v Pakistanu.
– Leta 1972 je bila zgrajena nova obdelovalnica valjev.
– Leta 1987 je podjetje lastna sredstva vložilo v napravo za centrifugalno ulivanje
težkih valjev.
– Januarja leta 1991 se je iz Železarne formiralo sedem proizvodnih družb z
omejeno odgovornostjo, ena od teh so bili Valji d. o. o. Sledili so sanacijski
program, vojna, izguba jugoslovanskega trga in težave na tujih trgih.
– Leta 1998 so pričeli s proizvodnjo centrifugalno litih valjev, kar jim je
omogočilo prodajo valjev v večjih količinah in vse zahtevnejših kakovostih za
domači in tuji trg.
– Dokaz uspešnega poslovanja je 28. julija 1998 pridobljen certifikat ISO 9001, ki
je bil ponovno verificiran v letu 2001.
– V letu 1999 se je pričela proizvodnja visokokromnih valjev.
– Leta 2007 so pridobili okoljski certifikat ISO 14001.
– V letu 2009 se je v proučevanem podjetju končalo obdobje intenzivnih vlaganj.
V matičnih družbah so začeli izvajati večje naložbe v posodobitev in povečanje
kapacitet proizvodnje in to tako na področju livarstva kot mehanske obdelave. V
podjetju so z nabavo večjega obsega kovanih kokil povečali zmogljivosti v
livarni, kar pomeni povečanje proizvodnje valjev in skrajšanje dobavnih rokov
ter intenzivno izgradnjo livarne II.
– V letu 2010 je bila v družbi Valji d. o. o. izvedena dokapitalizacija v višini
1.260.000 eur s strani družb Štore Steel, Storkom Štore in Železar Štore.
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–
–

V letu 2010 se je v proučevanem podjetju končalo obdobje intenzivnih vlaganj,
končali so eno največjih naložb v zadnjih letih – Livarno II, s katero so bistveno
povečali proizvode kapacitete.
V zadnjih letih so močno povečali skupni izvoz, saj so delež direktnega izvoza v
prodaji, od leta 1991 povečali z 21,1 odstotka na 70,5 odstotka v letu 2012.

4.1.2 Dejavnost proučevanega podjetja
Proizvodna usmeritev podjetja je izdelava valjev in posamičnih oziroma maloserijskih
ulitkov, letno skupaj okoli 10.000 ton. S proizvodnim programom valjev pokrivajo
metalurško in druga področja, kot so: industrija plastičnih mas, gumarska, papirna,
prehrambna, tekstilna, usnjarska in kemična industrija ter opekarništvo. Izdelujejo valje
do premera 1300 mm, dolžine do 8000 mm in obdelane mase do 40 ton, v kvalitetah
nodularne legirane litine, poljeklene litine, litine s trdo plastjo, indefinitne chill litine z
visoko vsebnostjo kroma in high speed steel valje ulite eno- ali dvoslojno. Posamične in
maloserijske ulitke izdelujejo do mase 30 ton, v kvalitetah sive in malolegirane litine,
nodularne in malolegirane nodularne litine ter nekaterih posebnih litin, kot so kromove
obrabno obstojne in avstenitne litine. Ulitke iz svojega proizvodnega programa lahko
obdelajo v svoji mehanski obdelovalnici, kjer lahko nudijo tudi storitve, reparacije vseh
vrst valjev in drugih izdelkov s struženjem, brušenjem v toplem in hladnem, obnovo
kalibrov in ozobljenj, termično obdelavo, izdelavo rezalnih orodij in drugo. Podjetje se
med IPPC4 zavezance po Aneksu I IPPC direktive razvršča v kategorijo 2.4 – Livarna
železa s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan. Sistem vodenja velja za
celotno podjetje Valji d. o. o., upošteva pa določila standarda ISO 90015, ISO 140016 in
BS OHSAS 180017 (Šoster in Štrlekar 2011, str. 2).

4.2 Opredelitev izbranih značilnosti proučevanega podjetja
Glede na dejavnost uvrščamo podjetje Valji d. o. o. v sekundarni in terciarni sektor, saj
je proizvodno in hkrati storitveno podjetje. Proučevano podjetje spada med kapitalske
družbe in je družba z omejeno odgovornostjo.
Vodilo podjetja Valji d .o. o. je čim boljše razumevanje potreb kupcev. Zato s svojo
razvojno službo sledijo potrebam kupcev in v sodelovanju s fakultetami in inštituti
uvajajo nove kvalitete litine in nove tehnologije v sami proizvodnji. V zadnjih letih so
proizvedli različne nove kvalitete taline in uvedli novo tehnologijo centrifugalnega
ulivanja težkih valjev. Z novo tehnologijo so bistveno znižali materialne stroške na
enoto proizvoda. Certifikat kakovosti ISO 9001 so pridobili 28. 7. 1998. Vsako leto
sistem oziroma standarde kakovosti presojajo z internimi in eksternimi presojami
sistema kakovosti, in sicer v vseh proizvodnih in poslovnih funkcijah podjetja. (Valji d.
o. o. 2013, str. 8–14). V letu 2009 je proučevanemu podjetju občina Štore podelila
srebrni grb občine Štore za okolju prijazen tehnološki razvoj podjetja.

4

IPPC – dovoljenje, ki pomeni del ali celotno pisno odločbo, ki dovoljuje obratovanje celotnega ali dela
obrata pod določenimi pogoji, ki zagotavljajo, da ta obrat ustreza zahtevam te direktive. Dovoljenje
lahko zajema enega ali več obratov ali delov obratov na istem kraju, ki jih upravlja isti nosilec
dejavnosti (ARSO, 2014).
5
ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti.
6
ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem.
7
BS OHSAS 18001 – sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu.
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Glede na tehnično-ekonomsko strukturo spada proučevano podjetje med kapitalno
intenzivna podjetja, po geografski opredelitvi pa je usmerjeno izvozno. Nabavni trg
podjetja je globalen, saj imajo veliko dobaviteljev iz tujine. Operacijski prostor podjetja
je še vedno v Sloveniji, kjer ima sedež in kjer tudi deluje. Sedež proučevanega podjetja
je na Železarski cesti 3 v Štorah. Kognicijski prostor podjetja Valji d. o. o. je globalen. S
sliko 9 prikazujemo logotip proučevanega podjetja.

Slika 9: Logotip podjetja Valji d. o. o.
V podjetju Valji d. o. o. je bilo 31. 12. 2012 zaposlenih 173 ljudi, od tega jih je približno
60 odstotkov v neposredni proizvodnji. Podjetje Valji d. o. o. po kriterijih Zakona o
gospodarskih družbah spada med srednje družbe. S tabelo 1 prikazujemo izobrazbeno
strukturo na dan 31. 12. 2012. Direktor in pomočnik direktorja za proizvodnjo sta
odgovorna za planiranje, nadzor nad izvajanjem, ocenjevanje doseganja ciljev in za
izvajanje ukrepov za izboljšanje. V proučevanem podjetju so za vodenje in upravljanje
zaposleni še obratovodja livarne, vodja priprave in planiranja proizvodnje, obratovodja
mehanske obdelave, vodja priprave dela livarne, vodja priprave dela mehanske
obdelave, vodja komerciale, vodja financ in računovodstva, vodja kadrovske službe,
vodja tehničnih služb in vodja elektro-vzdrževanja.
Tabela 1: Izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju Valji d. o. o. na dan 31. 12. 2012
IZOBRAZBA
Nedokončana osnovna šola
Končana osnovna šola
Nižja poklicna šola
Srednja poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba
Magisterij
Doktorat

ŠTEVILO
ZAPOSLENIH
8
14
14
91
24
10
11
0
1

Vir: (Valji d. o. o., 2013, str. 30).

4.3 Razvojni cikel podjetja Valji d. o. o.
4.3.1 Izvedba raziskave
Raziskavo bomo izvedli s pomočjo seznama kriterijev, ki sta jih razvila Pümpin in
Prange (Pümpin in Prange 1995, str. 229–241). Presoja v podjetju bo zajemala
proučevanje 18 elementov za vsako posamezno fazo, glede na to, v kolikšni meri
ustrezajo posamezni fazi (glej tabelo 2, tabelo 3, tabelo 4 in tabelo 5). O metodiki
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diagnosticiranja razvojnega stanja podjetij se lahko podrobneje poučimo tudi (Pümpin
in Prange 1995, str. 229–241).
Tabela 2: Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov pionirstva
Povsem
ustreza

ELEMENTI PIONIRSKEGA
PODJETJA

++

Pridobivanje novih, obetajočih poslovnih
možnosti je v središču (»izgradnja«).
Aktivnosti podjetja imamo lahko za
radikalno inovativne.
Podjetje je mlado.
Promet je še majhen, prav tako število
zaposlenih in kupcev.
Na vrhu je podjetnik – lastnik.
Med vrhom podjetja in izvajalci je največ
ena raven vodenja.
Najvišje vodstvo kaže veliko razumevanja
za podrobnosti poslovanja (allrounder).
Vrh podjetja ima praktično z vsemi
strankami osebne odnose.
Moč odločanja je centralizirana na vrhu in je
zelo intuitivna.
Avtoritarno-patriarhalni stil vodenja z
neposrednimi ustnimi navodili vsem
delavcem, ki jih daje šef sam.
Ni nobenih formalnih organizacijskih
sredstev, kot npr. organigramov, opisov
delovnih mest.
Spontano ustno izrečene nagrade za izredne
uspehe
nadomeščajo
neobstoječi
sistematični plačilni sistem.
Ni štabnih oddelkov.
Izdelki in postopki so le malo
standardizirani,
bolj
individualno
razreševanje težav kupcev.
Majhna specializiranost zaposlenih.
Izumitelji ali superprodajalci na vrhu.
Opremljenost z lastnim kapitalom je le
tolikšna, da zadosti minimalnim zakonskim
predpisom.
Stopnja lastnega financiranja (LK/TK) od
1:3 do 1:5.
0
SKUPNA OCENA:

V
glavnem
ustreza

+

V
glavnem
ne
ustreza

+/-

-

Nikakor
ne
ustreza

--

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

1

Rezultati presoje elementov pionirstva so podani v tabeli 6.
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Deloma
ustreza,
deloma
ne

1

3

13

Tabela 3: Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov rasti
ELEMENTI RASTOČEGA PODJETJA

Povsem
ustreza

++

Poslovne možnosti, ki jih črpa podjetje, so
večinoma v fazi rasti.
V ospredju je manj radikalna inovacija kot
multiplikacija
uspešnih
konceptov
in
aktivnosti.
Inovacije, ki jih uresničuje podjetje, so srednje
radikalne, npr. novi izdelki so zelo sorodni s X
prvotnim izdelkom.
Prodor iz osnovnega posla na nove trge in v
nove regije.
Promet in število zaposlenih in kupcev
izredno hitro naraščata.
Izrazito razmišljanje o širjenju in težnja po
razširitvi na vseh ravneh podjetja, z
usmerjenostjo h koristim naveznih skupin.
Vodilni in inovatorji lahko postanejo bogati z
osebnimi uspehi in inovacijskimi projekti
(udeležba pri uspehu).
Na vrhu podjetja je vodstvena skupina iz
zastopnikov različnih funkcij oziroma
poslovnih področij.
(Še vedno) osebni stiki med vrhom podjetja in
ključnimi strankami.
Stil vodenja s prenašanjem pooblastil.
Tri do štiri hierarhične ravni.
Naslonitev
na
maloštevilna
formalna
organizacijska
sredstva,
organigrami
obstajajo, opisi delovnih mest omejeni na
bistveno.
Podjetje kaže funkcionalno strukturo, med
nadaljnjo rastjo se uvede divizijska struktura.
Pretežna
naslonjenost
na
formalne
komunikacijske strukture, načelo enotnosti
vodenja.
Standardizacija izdelkov, ukinitev obrobnih
aktivnosti.
Rastoča stopnja specializacije zaposlenih,
strojev, proizvodnih mest.
Uvajanje štabov za storitve (tržne raziskave,
planiranje, pravo/davki), ki so jih doslej X
najemali zunaj.
Več povečanj lastnega kapitala v kratkih
časovnih presledkih.
2
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Rezultati presoje elementov rasti so podani v tabeli 6.
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V
glavnem
ustreza

+

Deloma
ustreza,
deloma
ne

V
glavnem
ne
ustreza

+/-

-

Nikakor
ne
ustreza

--

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

6

7

3

0

Tabela 4: Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov zrelosti
Povsem
ustreza

ELEMENTI ZRELEGA PODJETJA

++

Podjetje pridobiva poslovne možnosti
pretežno v fazi zrelosti (»žetev«, »črpanje«,
»posnemanje«).
Zelo dober, stabilen tok denarja.
Šibka realna rast prometa in pritoka denarja,
postopoma se pojavlja stangnacija.
V panožni primerjavi staro in veliko
podjetje.
Vrhovno vodstvo nima skoraj nobenega
stika več z bazo.
Finančni strokovnjaki, juristi, dolgoletni
sodelavci v štabih dominirajo na vrhu
podjetja.
Usmeritev k velikosti financ (ROI) in
učinkovitosti prekaša nekoličinske ciljne
velikosti, kot so: kakovost, znanje,
tehnološki položaj itd.
Pisna komunikacija, ki izhaja iz formalnih
organizacijskih struktur, nadomesti ustno,
neformalno komunikacijo.
Ozračje nezaupanja, temu primerno močno
poudarjanje nadzornih nalog, poudarjanje
formalnih pristojnosti (predalčkanje).
Priročniki, navodila za delo itd. kot
instrument standardizacije in nadzora, znaki
nestrpnosti do odklonskega vedenja.
Izravnalno oblikovanje plač, majhna
priznanja inovatorjem za uspehe.
Matrična struktura.
Potraten, večstopenjski proces planiranja.
Številne (trajne) komisije.
Participativni stil vodenja.
Dolgotrajne, pretežno prikrite, bitke za
oblast v vodstvenem krogu.
Politiziranje poslovnih odločitev v
ravnotežju med notranjimi in zunanjimi
interesnimi skupinami.
Stopnja lastnega financiranja (lt/tk) je nekje
pri 1:1.
SKUPNA OCENA:

V
glavnem
ustreza

+

V
glavnem
ne
ustreza

+/-

-

Nikakor
ne
ustreza

--

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

3

Rezultati presoje elementov zrelosti so podani v tabeli 6.

29
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9

3
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Tabela 5: Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov preobrata
ELEMENTI
PREOBRATU

PODJETJA

V

Povsem
ustreza

++

Poslovne možnosti, ki jih je podjetje pridobilo,
so v veliki večini v fazi zatona.
Upad prometa.
Močno upadajoč, končno negativen tok denarja.
Kvečjemu le še obrobne inovacije izdelkov.
Prevelike
zmogljivosti,
cenovne
bitke,
konkurenca podjetje spodriva s prodajnih trgov,
prisiljeno je nenehno zniževati cene.
Enostranska usmerjenost k stroškom.
Neopazno popuščanje v kakovosti izdelkov,
povečano število reklamacij, napake se le
površno odpravljajo.
Odhodi dobrih moči (»brain-drain«).
Izboljšanje dobička, toka denarja in prometa se
vedno znova najavlja za prihodnje leto oziroma
poprihodnje leto.
Izredno kratkoročna usmerjenost h kratkim
rokom (eno do dve leti) ciljev in aktivnosti
podjetja; zgolj taktično odzivanje na akcije
konkurence.
Prizadevanje za regulacijo, klic po državni
zaščiti (protekcija, subvencije), oblikovanje
panožnih kartelov.
Ostarelost in dolgotrajna pripadnost podjetju in
panogi članov vrhovnega vodstva.
Bitka posameznih vodij za osebno preživetje,
medsebojno obtoževanje.
Nejasna navodila zaposlenim, vmešavanje
nadrejenega ne prepoznavanje prioritete,
zaskrbljeni zaposleni.
Močne oblastne skupine, vklenjene v svoje
nasprotujoče položaje v podjetju, v določenih
okoliščinah pa tudi med delničarji.
Gore razmnoženih papirjev.
Samoosamitev podjetja od okolja.
Velik projekt.

+

V
glavnem
ne
ustreza

+/-

-

Nikakor
ne
ustreza

--

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
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V
glavnem
ustreza

5

10

1

4.3.2 Analiza in sinteza ugotovitev
Pümpin-Prangejeva metoda temelji na diagnozi razvojne stopnje podjetja (Pümpin in
Prange 1995, str. 229–241). Vsako podjetje lahko kaže v nekem trenutku elemente
različnih faz (pionirstvo, rast, zrelost, preobrat), vendar ena med njimi prevladuje.
Presoja v podjetju je zajemala proučevanje 18 elementov za vsako posamezno fazo,
glede na to, v kolikšni meri ustrezajo posamezni fazi (glej tabelo 6). Numerični rezultati
so v modelu (tabela 6) prikazani v obliki vodoravnih črt, njihova dolžina pa pove, kako
močno so zastopani elementi posameznih faz življenjskega cikla podjetja.
Tabela 6: Diagnoza razvojnega stanja podjetja Valji d. o. o.
ELEMENTI
PIONIRSTVA
Povsem
ustreza (++)
V glavnem
ustreza (+)
Deloma
ustreza,
deloma ne
ustreza (+/-)
V glavnem
ne ustreza (-)
Nikakor ne
ustreza (--)

ELEMENTI
RASTI

ELEMENTI
ZRELOSTI

II

III

I

IIIIII

III

II

I

IIIIIII

IIIIIIIII

IIIII

III

III

III

IIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII

ELEMENTI
PREOBRATA

I

Rezultati kažejo zanimivo sliko, saj gre v podjetju za kombinacijo značilnosti več faz,
zato ne moremo govoriti o idealnotipskem podjetju, ampak moramo posamezne
značilnosti obravnavati ločeno.
V celoti gledano kaže podjetje največ značilnosti faze rasti ter tudi faze zrelosti.
Značilnosti faze rasti so predvsem v povezavi s prodorom na nove trge in v nove regije,
opisi delovnih mest so omejeni na bistveno, pretežna naslonjenost na formalne
komunikacijske strukture vodenja, načelo enotnosti vodenja, ukinjanje obrobnih
aktivnosti. Stopnja specializacije zaposlenih, strojev in proizvodnih mest raste. V
podjetju uvajajo štabe, ki so jih doslej najemali zunaj. Podjetje kaže pa tudi nekaj
elementov zrelosti (vrhovno vodstvo nima skoraj nobenega stika več z bazo, dolgoletni
sodelavci v štabih dominirajo na vrhu podjetja, v panožni primerjavi zrelo in staro
podjetje, poudarjanje formalnih pristojnosti, dolgotrajne, pretežno prikrite bitke za
oblast v vodstvenemu krogu).
Podjetje kaže zelo malo značilnosti pionirske faze (pridobivanje novih, obetajočih
poslovnih možnosti). V podjetju je tudi nekaj elementov, ki kažejo znake preobrata. Te
značilnosti se v glavnem povezujejo z rezultati poslovanja. Podjetje si prizadeva za
regulacijo in državno pomoč, cenovne bitke, konkurenca podjetje spodriva s prodajnih
trgov, nenehno so prisiljeni zniževati cene.
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Prevladujejo torej elementi rasti in zrelosti, pa tudi elementi preobrata še ne izginjajo
povsem. Podjetje bo v veliki nevarnosti, če ne bo posvečalo dovolj pozornosti
problematičnim elementom, ki označujejo preobrat. Poleg tega je treba nadzorovati tudi
pojav elementov zrelosti ter storiti vse, da bodo elementi rasti ostali na takšni ravni, kot
so sedaj, oziroma da bodo prisotni še v večji meri.
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5 UPORABA MOŽNIH METOD NA PRIMERU
PODJETJA VALJI D. O. O.
5.1 Proučevanje zunanjega okolja podjetja
5.1.1 Analiza interesnih udeležencev
Da bi podjetje Valji d. o. o. lahko opredelilo osnovne strateške usmeritve v razmerah
poslovanja, ki jim je botrovala gospodarska kriza, mora poznati tiste interesne skupine,
ki so odločilne za uvajanje sprememb v podjetju, in njihovo moč. Zato je pomemben
korak k oblikovanju strateških usmeritev opredelitev primarnih interesnih skupin
opredelitev narave njihovega interesa in moči. Rezultate analize podajamo v tabeli 1.
Tabela 7: Analiza primarnih interesnih skupin podjetja Valji d. o. o.
INTERESNA SKUPINA
KUPCI
– JSC Severstal Rusija,
– Kolding Slovenija,
– Pt. Krakatau Steel
Indonezija,
– Iskenderun Turčija,
– Eregli Turčija,
– ArcelorMittal Češka,
– Michelin Francija,
– Comerio Italija.
DOBAVITELJI
– Richard Bay Minerals,
– Dinos,
– Petrol Energetika,
– Geoplin,
– Exoterm.
KONKURENTI
– Gonterman Peipers
Nemčija,
– Akers Švedska,
– ESW Avstrija,
– Valzen Irle Nemčija,
– Funducion Nodular
Španija,
– Hitachi Japonska,
– različni kitajski
nizkokakovostni
proizvajalci.
ZAPOSLENI

NARAVA INTERESA
(interesna skupina si želi)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
Management,
zaposleni v proizvodnji.

–
–

visoko kakovost storitev
in proizvodov,
visoko varnost,
čim nižjo ceno
proizvodov in storitev,
urejeno in varno
logistiko proizvodov od
prodajalca h kupcu,
prihranek pri času.
plačilo v roku,
plačilo po predračunu,
dolgoročno sodelovanje,
čim višje cene surovine
oziroma storitve.

rast finančnih kazalcev,
rast celotne panoge,
pridobivanje tržnega
deleža.

stabilnost in varnost
zaposlitve,
možnost napredovanja in
osebnega razvoja,
čim višji in redni
dohodek,
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NARAVA MOČI (interesna
skupina vpliva na področje s/z)

–

nakupom pri konkurentih.

–
–
–

zakasnitvijo dobav,
zavrnitvijo dobav;,
visoko pogajalska močjo pri
ceni.

–
–
–

cenovno učinkovitostjo,
čim nižjimi cenami,
sledenjem tehnološkim
spremembam,
odpiranjem novih prodajnih
poti,
hitrim prilaganjem kapacitet,
hitrim prilaganjem
spremembam v okolju.

–
–
–

–
–
–
–

večjo porabo materiala,
visoko pogajalsko močjo,
pravno potjo,
pomanjkanjem ustreznega
kadra z izkušnjami (metalurgi,
strugarji).

–
–
–
–

varno delovno okolje,
dobre medsebojne
odnose,
dober delovni čas,
možnost strokovnega
razvoja.

LASTNIKI
Valji Group d. o. o., Štore
Steel d. o. o., Storkom
Štore d. o. o., Železar Štore
d. d.

–
–
–
–
–

rast vrednosti podjetja,
rast ugleda podjetja,
čim večjo
dobičkonosnost.

–

nadzorom nad poslovanjem,
zavrnitvijo predlogov uprave
za povečanje trajnega
kapitala,
omejevanjem oziroma
onemogočanjem strateških
povezav.

Na osnovi opredelitve primarnih interesnih skupin ter narave in moči njihovega interesa
lahko ocenimo stopnjo interesa posamezne skupine in stopnjo njihove moči. Stopnjo
interesa in stopnjo moči je treba oceniti za vsako interesno skupino posebej oziroma za
najpomembnejše skupine znotraj interesne skupine.
Najpomembnejši kupci proučevanega podjetja, navedeni v tabeli 1, kupujejo valje za
metalurško uporabo. Z njimi valjajo vročo pločevino za potrebe gradnje, ladjedelstva,
bele tehnike, avtomobilske industrije itd. Njihovi izdelki so izbrani na podlagi naročil, v
katerih se primerja cena z vzdržnostjo valja. Ti izdelki so zelo kakovostni in iz posebnih
materialov, kar je razlog, da je podjetje Valji d. o. o. pri vseh naštetih kupcih glavni
dobavitelj že zadnjih nekaj let, pri Rusiji pa že skoraj zadnje desetletje. Njihovi valji
imajo za vsak obrat specifično garancijo vzdržnosti. Kupci zahtevajo visoko kakovost
storitev in proizvodov ter obenem čim nižjo ceno, kar pa je včasih težko zagotoviti,
vendar se je treba truditi v tej smeri, v nasprotnem primeru se namreč lahko kupci
odločijo za nakup pri konkurentih. Cene surovin na trgu se izenačujejo, cene energentov
pa nenehno rastejo (npr. cena plina se je od januarja 2011 do januarja 2012 povišala za
46 odstotkov), zato je glavni poudarek v proučevanem podjetju na večji produktivnosti,
skrbnem spremljanju stroškov in čim manjši neuspeli proizvodnji.
Najpomembnejši dobavitelj proučevanega podjetja je podjetje Richards Bay Minerals,
od katerega dobavljajo grodelj, ki mora glede na proizvodnjo vsebovati točno določeno
kemično strukturo, ki se med posamičnimi dobavami ne sme spreminjati. Ta dobavitelj
je edini, ki lahko to zagotavlja, poleg tega pa ima skladišče v pristanišču Koper in
zagotavlja dobavne roke v obdobju štiriindvajsetih ur. Večji del stroškov proizvodnje
predstavlja dobava električne energije pri dobavitelju Petrol Energetika, zato ga
uvrščamo med najpomembnejše dobavitelje. Pomemben dobavitelj proučevanega
podjetja pa je tudi Geoplin – dobavitelj plina, ki je ključen za potrebe termične obdelave
izdelkov. Dobavitelji od podjetja Valji d. o. o. pričakujejo plačilo v roku oziroma je
vedno več zahtevkov po plačilu po predračunu, saj na trgu vlada plačilna nedisciplina.
Če se podjetje ne drži tega, kar si posamezni dobavitelji želijo, lahko pride do
zakasnitve dobav, zavrnitve dobav, do visoke pogajalske moči pri cenah, vse to pa lahko
v podjetju privede do motenega poslovanja oziroma proizvodnje.
V preteklih dveh letih so se v proučevanem podjetju na vseh trgih v veliki meri srečevali
z globalno konkurenco, ki v času globoke recesije povzroča še večje izzive. Njihova
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praksa je, da za trge uporabljajo lokalne agente, ki so dnevno v stiku z njihovimi kupci,
nudijo podporo pri medsebojni komunikaciji, razrešujejo težave in organizirajo njihove
obiske pri uporabnikih. V podjetju se zavedajo, da je pogoj, da lahko prodajajo svoje
izdelke, tehnološka prednost. V veliki meri namenjajo sredstva za razvoj novih
kakovosti in nakup visoko tehnološke opreme. Njihova prednost pred konkurenco je, da
so že dolga leta zanesljiv dobavitelj, ki dobavlja tako na roke kot tudi izdelke z odlično
vzdržnostjo. Največjo težavo jim predstavljajo konkurenčna podjetja iz Kitajske, ki
večkrat poskušajo vstopiti na različne trge z nizko ceno in nizko kakovostjo. A vendar
lahko proučevano podjetje, dokler se kupec odloča med kakovostjo in ceno, konkurira
vsem proizvajalcem. Poleg konkurenčnih podjetij iz Kitajske sta podjetju največja
konkurenta še Gonterman Peipers in Akers, saj poleg litih valjev proizvajata tudi drug
segment in posledično konkurirata zaradi ponudb v paketu. V okviru raziskave World
Economic Forum (WEF, 2013), ki odraža celotno konkurenčno sliko posameznih držav,
je Slovenija v letih 20122013 zasedla 56. mesto med 144 državami, kar je za mesto
boljše kot pred enim letom in za enajst mest slabše kakor pred dvema letoma. Slovenija
je dobila najboljše ocene za področje višjega izobraževanja in usposabljanja ter zdravja
in osnovnega izobraževanja. Sledila so področja inovacij, tehnološke pripravljenosti,
infrastrukture in učinkovitosti trga dobrin. Najbolj problematični področji slovenske
konkurenčnosti v zadnjih treh letih sta učinkovitost finančnega trga in učinkovitost trga
dela. Glede na ugotovitve raziskave je največja ovira za poslovanje v Sloveniji dostop
do financiranja. Sledijo neučinkovitost vladne birokracije, toga delovno-pravna
zakonodaja, davčne stopnje in davčna regulacija.
Pri podjetju Valji d. o. o. sta med zaposlenimi dve pomembni interesni skupini, ki imata
različne interese in tudi različen vpliv na uresničitev teh interesov: management podjetja
in proizvodni delavci. V podjetju se trudijo z učinkovitim upravljanjem sposobnosti
zaposlenih ustvariti okolje, ki zaposlenim omogoča uresničitev njihovih talentov, osebni
razvoj in kakovostno rast njihovih storitev, saj se vodilni v proučevanem podjetju
zavedajo, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspešnega poslovanja podjetja. Tudi v
bodoče imajo namen motivirati svoje zaposlene, poleg ustrezne materialne stimulacije
še z vključevanjem možnosti strokovnega razvoja ter horizontalnega in vertikalnega
napredovanja (Valji d. o. o. 2013, str. 15). Tudi lastniki imajo različno moč, čeprav je
stopnja njihovega interesa enaka. Največjo moč ima podjetje Valji Group d. o. o.

Učinek strategije na
interesne skupine

Tabela 8: Prikaz vpliva in moči izbranih interesnih skupin v podjetju Valji d. o. o.

Neznan
Majhen vpliv
Srednji vpliv
Pomemben
vpliv

Moč interesnih skupin nad strateškimi odločitvami
Zmerna
Neznana Mala moč
Pomembna tržna moč
stopnja moči
drugi
dobavitelji
drugi
zaposleni
konkurenti kupci
drugi lastniki
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dobavitelj grodlja, dobavitelj
energije; Valji Group d. o. o.;
management podjetja

Prišli smo do spoznanja, da imajo v podjetju Valji d. o. o. največjo moč in vpliv na
oblikovanje strategije management podjetja (vodstvo), podjetje Valji Group, saj ima v
lasti največji delež podjetja, ter dobavitelja grodlja in električne energije, kakor
prikazuje tabela 2. Grodelj proučevanemu podjetju predstavlja temeljno surovino za
proizvodnjo valjev in ulitkov. Če ta ni dobavljiv, se v podjetju proizvodnja ustavi. Prav
tako pa je zanje izrednega pomena tudi dobava električne energije, saj brez nje
proizvodnja ni mogoča. Najmanjši vpliv in moč imajo ostali zaposleni, tukaj mislimo
predvsem na delavce v proizvodnji, ki imajo majhno moč vpliva na poslovne odločitve.
5.1.2 PESTEL analiza
S PESTEL analizo smo proučili širše zunanje okolje podjetja Valji d. o. o., in sicer smo
naredili analizo politično-pravnih, gospodarskih, družbeno-kulturnih, tehnoloških in
ekoloških dejavnikov okolja podjetja. Skušali smo se osredotočiti na tiste elemente
posameznih dejavnikov, ki imajo po našem mnenju vpliv na poslovanje in uspeh
proučevanega podjetja.
Politično-pravni dejavniki okolja
Štraus (2013, str. 10) opredeljuje, da v Sloveniji težko govorimo o jasni politični volji za
sistematično in odločno sprejemanje ključnih reform – nove pokojninske reforme,
nadaljevanje reforme trga dela, zdravstvene reforme, reforme javnih naročil, reforme
sodstva. Upravičeno se lahko sprašujemo, ali smo pripravljeni na uspešno črpanje in
kakovostno investiranje evropskih sredstev. Mag. Samo Hribar Milič opozarja, da
Slovenija že peto leto ne uspeva z gospodarsko politiko, ki bi prinesla razvoj. Ne le, da
je sanacija bančnega sistema prepočasna, da ni prave strategije, kako pomagati
prezadolženemu gospodarstvu. Manjkajo tudi ukrepi, kako zagnati razvoj, nove domače
in tuje investicije, spremeniti poslovno okolje, da bo za posel bolj stimulativno, da
posamezniki ne bodo iskali svojih priložnosti v tujini, ampak jih bodo lahko realizirali
doma.
Gospodarski dejavniki okolja
Velika in vztrajna ekonomska neravnovesja, ki so se z leti kopičila, so bila glavni vzrok
za gospodarsko krizo. Povzročila so ne le velike težave posameznim državam Evropske
unije, temveč tudi posredne učinke na gospodarsko stabilnost v evrskem območju in
celotni Evropski uniji. V vsem obsegu se je pokazala medsebojna odvisnost
gospodarstev evrskega območja in Evropske unije (Evropska komisija 2013b, str. 15).
Podjetje Valji d. o. o. spada v dejavnost litje železa, metalurški stroji in naprave ter
strojne naprave in oprema. Livarstvo se v Sloveniji sanira, težja pa je situacija v
kovinskopredelovalni industriji in industriji strojev in naprav. V proučevanem podjetju
si vseskozi prizadevajo povečati izvoz valjev, ulitkov, komponent na zahtevne tuje trge
(Štrlekar in Roženičnik 2013, str. 25). S kratkoročnega vidika je gospodarska kriza
proučevanemu podjetju prinesla zmanjšanje povpraševanja, otežen dostop do finančnih
sredstev, težave s pravočasnimi plačili ter zamike naročil. Tako je podjetje Valji d. o. o.
že nekaj časa pred izzivom, kako se najbolje prilagoditi razmeram, ki trenutno vladajo.
Globalna konkurenca, s katero so se v proučevanem podjetju srečevali v preteklem
obdobju, jim v času globoke recesije povzroča še večje izzive. Njihova praksa je, da za
tuje trge uporabljajo lokalne agente, ki so dnevno v stiku z njihovimi kupci, nudijo
podporo pri medsebojni komunikaciji, razrešujejo težave ter organizirajo obiske pri
kupcih. Evropska komisija (2013c, str. 16) ugotavlja, da ima industrija pomembno
vlogo pri spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest visoke
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vrednosti in reševanju družbenih izzivov današnjega sveta. V 21. stoletju je pomen
industrije v Evropi oslabel, zato bo velik izziv, kako ta trend obrniti. Evropska unija želi
povečati prispevek industrije h gospodarski rasti s sedanjih 15,6 odstotka BDP Evropske
unije na 20 odstotkov do leta 2020. Zato je Evropska komisija predlagala več
prednostnih ukrepov za spodbujanje naložb v nove tehnologije, izboljšanje poslovnega
okolja, olajšanje dostopa do trgov in financiranja, zlasti za mala in srednje velika
podjetja, ter zagotavljanje ustrezno usposobljenih delavcev.
Družbeno-kulturni dejavniki okolja
Dibb, Simkin, Pride in Ferrell (1997, str. 74) kulturo definirajo kot koncept vrednosti, ki
ustvari posamezno družbo. Prenaša se z generacije na generacijo in na nek način
predstavlja zapis sprejemljivega obnašanja v dani družbi. V podjetju Valji d. o. o. so v
zadnji letih povečali skupni izvoz, od leta 1991 so ga povečali z 21,1 odstotka na 70,5
odstotka v letu 2012. Njihovi največji kupci na tujem trgu po rangu obsega prodaje v
letu 2012 so bili Rusija, Turčija, Italija, Indonezija, Francija, Nemčija, Tajska in
Romunija. Iz tega dejstva je razvidno, da morajo v proučevanem podjetju paziti na
kulturne razlike, na katere naletijo pri poslovanju s svojimi poslovnimi partnerji. Na
ocenitev produkta ima velik vpliv tudi potrošnikova predstava o drugi državi, zato se v
proučevanem podjetju trudijo, da ob morebitnih obiskih poslovnih partnerjev v Sloveniji
poleg tega, da predstavijo način dela, postopke proizvodnje in obdelave valjev,
predstavijo tudi glavne znamenitosti Slovenije ter pripravijo kakšen njihov ogled.
Pomanjkanje posameznih pravih informacij o kulturi lahko pri poslovnem partnerju
vodi do izgube morebitnega posla. V proučevanem podjetju za tuje trge uporabljajo
lokalne agente, ki so dnevno v stiku z njihovimi kupci, nudijo jim podporo pri
medsebojni komunikaciji, razrešujejo težave ter jim organizirajo obiske.
Tehnološki dejavniki okolja
Inovativnost ima osrednje mesto v strategiji Evropske unije za spodbujanje gospodarske
rasti in zaposlovanja do leta 2020. Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in
razvoj namenile 3 odstotke svojega BDP8, kar bi v Evropski uniji ustvarilo 3,7 milijona
novih delovnih mest in povečalo letni BDP za skoraj 800 milijard evrov. Evropska unija
je s pobudo Unija inovacij9 usmerila evropske dejavnosti v reševanje najpomembnejših
izzivov: energija, prehranska varnost, podnebne spremembe in staranje prebivalstva.
Poleg javnih sredstev držav naj bi pritegnila k vlaganju še zasebni sektor ter tako
odpravila ozka grla, zaradi katerih dobre zamisli ne prodrejo na trg: pomanjkanje
sredstev, razdrobljeni raziskovalni sistem in trgi, premajhna uporaba javnih razpisov za
inovacije in počasno sprejemanje standardov. Evropska unija namerava vzpostaviti tudi
enoten evropski raziskovalni prostor, ki bo raziskovalcem omogočil delo kjerkoli v
Evropski uniji in okrepil čezmejno sodelovanje (Evropska unija, 2014). V proučevanem
podjetju imajo vzpostavljen in obvladovan postopek razvoja, ki se v praksi uporablja
predvsem za razvoj novih materialov in novih tehnologij. S svojo razvojno službo
sledijo potrebam kupcev ter v sodelovanju s fakultetami in inštituti uvajajo nove
kakovosti litine in nove tehnologije v proizvodnji.

8

9

BDP – bruto domači proizvod je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni
znotraj ene države v določenem obdobju (po navadi na letni ravni) (Finančni slovar, 2014).
Unija inovacij je vodilna pobuda strategije Evropa 2020. Namenjena je spodbujanju inovacij v Evropi
ter odstranjevanju ovir, ki dobrim zamislim preprečujejo dostop na trg (Evropska unija, 2010).
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Ekološki dejavniki okolja
Zaradi našega načina življenja je obremenitev okolja izjemno velika. V 20. stoletju se je
poraba fosilnih goriv povečala za dvanajstkrat, pridobivanje materialnih virov pa kar za
štiriintridesetkrat. Potrebe po hrani, krmi in vlaknih se bodo do leta 2050 povečale za 70
odstotkov. Če bomo vire še naprej izrabljali s sedanjo hitrostjo, bomo za pokrivanje
svojih potreb potrebovali več kot dva planeta (Evropska komisija 2013a, str. 3). Ljudje
smo vedno bolj ekološko ozaveščeni, zavedamo se usodne ranljivosti našega planeta.
Podjetja morajo upoštevati okoljske vidike, da bi se uskladila s predpisi in zakonodajo,
ki je vedno bolj zaostrena, ter tudi zato, da bi trajnostno rastla in ostala konkurenčna na
svetovnem trgu. Janja Leben (2013) predstavlja, da je 23. novembra 2013 začel veljati
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja, ki ga je sprejel državni
zbor konec oktobra. Glavni razlog za sprejetje zakona je prenos nekaterih direktiv
Evropske unije v slovenski pravni red, med drugim direktive o industrijskih emisijah,
ter odprava kršitev pravnega reda Evropske unije, kot jih v svojih postopkih očita
evropska komisija. Zakon zaostruje zahteve za obratovanje naprav, ki lahko povzročijo
onesnaževanje okolja večjega obsega. V proučevanem podjetju razvijajo pozitiven
odnos do naravnega okolja. Z naložbami v tehnološko opremo nadzorujejo in
zmanjšujejo svoje vplive na okolje. Zaposleni so dobro seznanjeni z obveznostmi, ki jih
nalagajo okoljski predpisi. Kot IPPC zavezanci so 30. 11. 2009 pridobili
okoljevarstveno dovoljenje, ki velja za obdobje desetih let. Okoljski certifikat ISO
14001 so pridobili 10. 5. 2007. Okoljski certifikat je za njihove kupce pomemben ter
predstavlja podjetju priložnost za promocijo. V podjetju imajo vzorno urejen sistem
ravnanja z odpadki. V proizvodnji imajo lociran ekološki otok, kjer imajo zbirne posode
za ločeno zbiranje odpadkov. Označevanje odpadkov je skladno z zakonodajo. Veliko
pozornosti namenjajo tudi na področju zmanjšanja električne energije. Za ekološko
ravnanje podjetja jim je v letu 2009 občina Štore podelila srebrni grb občine Štore za
okolju prijazen tehnološki razvoj podjetja.
5.1.3 Porterjev model konkurence za panogo kovinskih materialov in livarn
Podjetje Valji d. o. o. ustvarja okoli 70 odstotkov prihodkov na tujem trgu, zato je treba
pri analizi panoge kovinskih materialov in livarn z vidika poslovnega okolja
proučevanega podjetja opredeliti geografski trg, ki ga proučujemo, največjo konkurenco
proučevanemu podjetju predstavljajo podjetja iz Nemčije, Švedske, Avstrije, Španije,
Japonske in Kitajske.
S pomočjo Porterjevega modela bomo analizirali konkurenco v panogi kovinskih
materialov in livarn – proizvodnja in obdelava valjev in ulitkov. Rezultate analize
konkurence s Porterjevim modelom prikazujemo v tabeli 9. Na podlagi tabele 9
ugotavljamo, da je panoga kovinskih materialov in livarn dokaj privlačna, saj obstajajo
visoki stroški zamenjave med konkurenti, vstopne ovire so relativno visoke, obstaja tudi
visoka percepcija o diferenciaciji proizvodov, obstaja visok odpor proti substitutom ter
nizka ekonomska stimulacija za uporabo substitutov.
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Tabela 9: Porterjev model konkurence v panogi kovinskih materialov in livarn
PORTERJEVA ANALIZA
KONKURENCE V PANOGI
OBSTOJEČA KONKURENCA
(KONKURENCA)
Koncentracija
Delež fiksnih stroškov
Diferenciacija
Stroški zamenjave med
konkurenti
Izstopne pregrade
POTENCIALNA
KONKURENCA (NOVI
VSTOPI)
Ekonomija obsega
Lojalnost potrošnikov
Razpoložljivost novih
distribucijskih kanalov
Odgovor konkurence na nove
vstope
Diferenciacija proizvodov
POGAJALSKA MOČ
KUPCEV
Število kupcev
Nabavna moč kupca
Stroški zamenjave kupca
Nevarnost integracije nazaj
Razpoložljive informacije o
dobaviteljih
Percepcija o diferenciaciji
proizvoda
Cenovna elastičnost
povpraševanja
POGAJALSKA MOČ
DOBAVITELJEV
Pomembnost industrije za
dobavitelje
Število dobaviteljev
Nevarnost integracije naprej
Pomembnost dobavitelja za
podjetje
NEVARNOST SUBSTITUTOV
Ekonomska stimulacija za
uporabo substitutov
Odpor proti substitutom

Nižja dobičkonosnost

Višja dobičkonosnost

več enakih
konkurentov
visoki
nizka
nizki

1

2 3 4 5

eden dominira

1
1
1

2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

nizki
visoka
visoki

visoke

1

2 3 4 5

nizke

nizka
nizka
manj

1
1
1

2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

visoka
visoka
več

pasiven

1

2 3 4 5

agresiven

nizka

1

2 3 4 5

visoka

nizko
nizka
nizki
visoka
visoke

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

visoko
visoka
visoki
nizka
nizke

nizka

1

2 3 4 5

visoka

visoka

1

2 3 4 5

nizka

nizka

1

2 3 4 5

visoka

nizko
visoka
visoka

1
1
1

2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

visoko
nizka
nizka

visoka

1

2 3 4 5

nizka

nizek

1

2 3 4 5

visok
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3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Podjetju Valji d. o. o. največjo težavo konkurence predstavljajo konkurenčna podjetja iz
Kitajske, saj poskušajo z nizko ceno in nizko kakovostjo večkrat vstopiti na različne
trge. V proučevanem podjetju so prepričani, da lahko konkurirajo vsem proizvajalcem,
dokler bodo obstoječi in potencialni kupci pozorni na kakovost poleg cene. Glede na to,
da podjetje Valji d. o. o. proizvaja izdelke za določene kupce, torej ne masovno, ampak
po predhodnem kupčevem naročilu glede kvalitete valja, velikosti, trdote itd., pri tej
dejavnosti ni tako preprosto zamenjati proizvajalca, tako ima proučevano podjetje kar
nekaj zvestih kupcev, za katere so zanesljiv dobavitelj, ki dobavlja na roke izdelke z
odlično vzdržnostjo.
V podjetju v veliki meri namenjajo sredstva za razvoj novih kvalitet ter nakup
visokotehnološke opreme ter se na ta način trudijo slediti zahtevam kupcev. Določena
podjetja proučevanemu podjetju predstavljajo konkurenco, ker poleg litih valjev
proizvajajo tudi drug segment, npr. podporne kovane valje, ter posledično konkurirajo
zaradi ponudb v paketu.
V proučevanem podjetju so določeni dobavitelji edini, ki jim lahko zagotavljajo določen
material, kar pa podjetju Valji d. o. o. predstavlja slabost. Kot primer lahko navedemo
podjetje Richards Bay Minerals iz južne Afrike, od koder dobavljajo grodelj, ki mora
glede na njihovo proizvodnjo vsebovati točno določeno kemično strukturo, ki se med
posamičnimi dobavami ne sme spreminjati. Ta dobavitelj je edini, ki jim lahko to
zagotavlja.
5.1.4 Sinteza zunanjih dejavnikov podjetja Valji d. o. o.
S tabelo EFAS (tabela 10) – s sintezo zunanjih dejavnikov bomo povzeli glavna
spoznanja o zunanjih dejavnikih v smislu priložnosti in nevarnosti ter ugotavljali, kako
dobro management podjetja Valji d. o. o. reagira na te dejavnike.
Tabela 10: EFAS tabela podjetja Valji d. o. o.
Teža

Ocena

Tehtana
Komentar
ocena

Finančna sredstva EU

0,05

2,5

0,13

Reference podjetja

0,15

4,0

0,60

Novi prodajni trgi

0,10

5,0

0,50

Nižanje cen delovne
sile

0,05

1,0

0,05

Znana konkurenca

0,05

3,0

0,15

Zunanji dejavniki
Priložnosti:

Nevarnosti:
Pomanjkanje
kvalificirane delovne
sile
Konkurenca iz
Kitajske

0,05

3,0

0,15

0,10

4,2

0,42
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Prijava na razpise, ki podjetju
prinašajo nadaljnjo rast in
razvoj.
Zadovoljni kupci so poglavitna
reklama za podjetje.
Iskanje novih poslovnih
partnerjev.
Visoka brezposelnost na trgu
delovne sile.
Podjetje pozna svojo
konkurenco.
Pomanjkanje izkušene delovne
sile za proizvodnjo – strugarji,
livarji itd.
Prodor na trg z nizkimi cenami
proizvodov.

Dvig cen materiala

0,05

2,5

0,13

Gospodarska kriza

0,20

3,0

0,60

Nelikvidnost

0,20

1,0

0,20

Skupna ocena

1.00

Dobavitelji dvigujejo cene
materiala, proučevano podjetje
pa je odvisno od njih.
Odpoved naročil zaradi
gospodarske krize.
Nepravočasna plačila s strani
kupcev lahko vodijo v propad.

2,93

Seštevek tehtane ocene znaša 2,93. To nam pove, da je celotna tehtana ocena podjetja
Valji d. o. o. nekoliko pod povprečjem (povprečje znaša 3,0) v panogi. Razlog za to se
predvsem nanaša na razmere, ki trenutno vladajo na trgu – gospodarska kriza, ki še
vedno traja ter tako negativno vpliva na podjetje Valji d. o. o.

5.2 Proučevanje podjetja Valji d. o. o.
5.2.1 Analiza resursov in/ali zmožnosti podjetja Valji d. o. o.
Za analizo resursov in/ali zmožnosti podjetja Valji d. o. o. smo uporabili tabelo, ki jo
predstavljata Lombriser in Abplanalp (2005, str. 149 v Duh 2011, str. 76). Omenjena
analiza je predstavljena v tabeli 11.
Tabela 11: Analiza resursov in/ali zmožnosti podjetja Valji d. o. o.
Ocenjevanje v
primerjavi z glavno
konkurenco

Kriteriji

Mnogo
slabše

Enako

Ugled podjetja
Dan odprtih vrat
MARKETING

Spletna stran

X
X
X

Predstavitvena
dokumentacija

X

Produktivnost

X

Oprema

X

PROIZVODNJA

Ustrezen kader

RAZISKAVE
IN
RAZVOJ

X

Okolju prijazna
proizvodnja

X

Notranje presoje

X

Izobraževanje

X

Motiviranje

X
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Obrazložitev

Mnogo
bolje

Podjetje ima dobre reference.
Izvedejo ga na določeno obdobje.
Obstaja, podatkovno premalo
obsežna.
Pripravljena je v večih jezikih,
vizualno in podatkovno dobro
zasnovana.
Temeljna strategija podjetja temelji
na povečanju produktivnosti.
Veliko opreme je zelo tehnološko
napredne, nekaj pa bi je bilo treba
zamenjati.
Kader v proizvodnji je ustrezen
potrebam.
ISO 14001 – sistem ravnanja z
okoljem.
Urejenost okolja, spoštovanje zahtev
sistemov vodenja.
Tečaji za zaposlene za nemoteno
delo v podjetju.
Dodatki pri plači, prilagajanja glede

koriščenja dopustov, promocija
zdravja na delovnem mestu.
Plačilna nedisciplina, krediti,
zahteve dobaviteljev za plačilo po
predračunu.
Visoka povprečna starost
zaposlenih.

zaposlenih

FINANCE

KADROVANJE

VODENJE/
ORGANIZACIJA

Likvidnost

X

Starostna struktura

X

Interna
izobraževanja
Napredovanje
zaposlenih
Letni razgovori
Informacijski
sistem
Predpisi varstva pri
delu

INOVACIJSKE
ZMOŽNOSTI

10

Proizvodnja

X

Velika možnost napredovanja
zaposlenih.
Dvig zavesti zaposlenih.

X

Integriran informacijski sistem.

X
X

X

Lastna tehnologija
SINERGIJE

Okoljska politika, sistemi vodenja.

X

Oglasne deske
Odpiranje novih
trgov

X

X
X

Dosledno upoštevanje predpisov iz
Varstva pri delu.
Redno informiranje zaposlenih o
kakovosti, okolju, poslovanju
podjetja.
Iskanje novih poslovnih partnerjev s
službenimi potmi ter lokalnimi
agenti.
Cenejša ter prilagojena potrebam
podjetja.
Usklajenost proizvodnje s kadri.

Ugotovitve analize in zmožnosti podjetja Valji d. o. o.
Z analizo resursov in/ali zmožnosti podjetja (tabela 11) smo prišli do ugotovitev, po
katerih kriterijih je proučevano podjetje v prednosti pred glavno konkurenco ter čemu
bodo v bodoče morali namenjati večjo pozornost. Splošno gledano je podjetje Valji
d. o. o. po večini kriterijev bolje ocenjeno kakor njihova glavna konkurenca.
Ugled proučevanega podjetja je v očeh kupcev zelo dober, vseskozi se namreč trudijo
biti zanesljiv dobavitelj, izdelke proizvajajo kakovostno ter dobavljajo na dogovorjene
roke. Podjetje se občasno promovira oziroma predstavlja javnosti z organizacijo dneva
odprtih vrat, tako lahko vsi zainteresirani dobijo nekakšno sliko podjetja, pridobijo
osnovne informacije o podjetju ter si ogledajo proizvodnjo. Širša javnost se lahko
informira tudi prek spletne strani, več informacij o podjetju pa imajo na predstavitveni
dokumentaciji, ki je pripravljena v večih jezikih ter vizualno in podatkovno dobro
zasnovana. Oglaševanje pri tem tipu proizvodnje ni primerno, saj njihovi izdelki niso
namenjeni splošni populaciji, temveč specifičnim uporabnikom, ki jih prek sodelovanja
na konferencah informirajo ter spodbujajo za sodelovanje.
V podjetju Valji d. o. o. se stalno trudijo povečati produktivnost, njihova temeljna
strategija razvoja in rasti podjetja namreč temelji na povečanju produktivnosti. Z
10

Sinergija (delati skupaj) se nanaša na pojav, ko dva ali več povzročiteljev oziroma vplivov, ki delujejo
skupaj, ustvari efekt, ki je večji od efekta, ki bi ga napovedali, če poznamo samo efekte posameznih
povzročiteljev ali vplivov (Wikipedija 2014).
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okoljem ravnajo odgovorno, kar jim uspeva z naložbami v tehnološko opremo in s
stalnim usposabljanjem zaposlenih. Večinoma razpolagajo z novejšo tehnološko
opremo, še vedno pa imajo nekaj strojev, ki jih bodo v prihodnje za nemoten potek
tehnološkega procesa morali zamenjati z novejšimi. Srečujejo se s težavo pomanjkanja
primernih kadrov za delo v proizvodnji – v kovinski industriji je premalo izobraženega
kadra z izkušnjami za zahtevna vlivanja in obdelavo valjev. Na razpise za delovna mesta
se prijavi veliko zainteresiranih, a vendar ne z izkušnjami ter izobrazbo s tega področja,
kar pa posledično prinese večje stroške usposabljanja tega kadra.
V podjetju Valji d. o. o. enkrat letno organizirajo notranje presoje11, kar podjetju prinaša
določene koristi, ki se kažejo kot urejena dokumentacija, urejenost procesov, poleg tega
pa se na ta način merita učinkovitost in uspešnost poslovanja. Ob koncu vsakega leta
vodja kadrovske službe pripravi načrt izobraževanja za prihodnje leto. Načrt
izobraževanja je izdelan na osnovi predlogov vodstva, vodje kadrovske službe, vodje
službe kakovosti ter gospodarskega načrta. Izobraževanja potekajo v podjetju z lastnim
kadrom ali z zunanjimi izvajalci. Evidence in zapise o izobraževanju arhivirajo v
kadrovski službi podjetja. Planirani programi izobraževanja pa niso edina oblika
izobraževanja, saj se zaposleni udeležujejo tudi drugih oblik izobraževanja – kongresov,
seminarjev, delavnic, posvetov. Vodilni v proučevanem podjetju se zavedajo, da je
motiviranje zaposlenih ozko povezano z delovno uspešnostjo. Svoje zaposlene
motivirajo materialno in nematerialno. Zaposleni so motivirani z mesečnimi
stimulacijami, ki se obračunajo pri osebnem dohodku. Glede na finančne težave podjetja
pa so pri tem načinu motiviranja kar omejeni, tako da vodstvo svoje podrejene motivira
tudi na nematerialen način – fleksibilen delovni čas, prilagajanja glede koriščenja
letnega dopusta, z ustnimi pohvalami ter raznoraznimi spodbudami. Smole (2012, str. 5)
razlaga, da zagotavljanje zdravja in dobrega počutja na delu ni pomembno le za
zagotovitev kontinuitete zagotavljanja prihodnjih potreb po delu, ampak tudi za
zagotovitev vzdržnega in nemotenega delovnega procesa. Nezagotavljanje
kakovostnega delovnega okolja se namreč kaže v odhajanju ključnih in kakovostnih
kadrov, pogostejši odsotnosti delavcev, slabši kakovosti in obsegu opravljenega dela in
podobno. Bistvena je ugotovitev oziroma trditev, da le kakovostno delovno okolje
zagotavlja kakovost in dolgoročno vzdržnost delovnega procesa. V letu 2013 so pričeli
tudi s promocijo zdravja na delovnem mestu. Evropska komisija za varnosti in zdravje
pri delu (2010) razlaga »promocijo zdravja na delovnem mestu« kot skupna
prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja
na delovnem mestu. To se doseže s kombinacijo:
– izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
– spodbujanja delavcev, da se udeležijo zdravih dejavnosti,
– omogočanja izbire zdravega načina življenja in
– spodbujanja osebnega razvoja.
Plačilna nedisciplina je že vrsto let globoko vraščena v slovenski družbi in poslovni
praksi, njene posledice pa postajajo v zadnjem času vse bolj usodne, saj so z njo
povezane najosnovnejše težave slovenskega gospodarstva. Zato predstavlja nujen in
velik izziv za reševanje in ukrepanje. Plačilna nedisciplina ima več izvorov in razlogov.
V obdobju finančne in ekonomske krize so ti še bolj potencirani, hkrati pa se pojavljajo
novi, ki jih država v zadnjih nekaj letih ni bila sposobna obvladovati. Plačilna
nedisciplina podjetjem povzroča trajne težave, saj njihov finančni položaj kratkoročno
11

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi se sistematično samoocenjuje in izboljšuje učinkovitost in
uspešnost sistema vodenja kakovosti v podjetju (SIQ 2014).
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in dolgoročno ni sposoben prenesti večjih obremenitev zaradi zakasnitve izplačila ali
celo njihovega izpada in jih pogosto pahne v nelikvidnost ter celo v propad
(Gospodarska zbornica Slovenije 2012). V proučevanem podjetju se že od leta 2009
srečujejo s težavo plačilne nediscipline, kar otežuje njihovo poslovanje. Kupci imajo
dolge plačilne roke, pa še teh ne upoštevajo vedno, določeni dobavitelji želijo plačilo
materiala po predračunu, podjetje ima tudi nekaj kreditov, tako se znajdejo v nekakšnem
začaranem krogu, proti kateremu se morajo boriti.
Povprečna starost zaposlenih v podjetju Valji d. o. o. je visoka, kar pomeni, da je za
podjetje bistvenega pomena, da pripravijo analizo starostne strukture, npr. za obdobje
čez pet let, in s tem ugotovijo, ali bodo še imeli zaposlene, ki jim bodo omogočali
uresničevanje njihove vizije ter dolgoročnih ciljev. Na trgu dela lahko že zdaj zaznajo
pomanjkanje kadrov za tehniške poklice, kot so strugarji, rezalci, brusilci, livarji, talilci,
ipd. Ko se delavec upokoji, z njim iz podjetja odide tudi njegovo znanje. Določeni
delavci, ki se bodo v prihodnjih letih upokojili, so visoko kvalificirani in jih bo težko
nadomestiti, za njihovo delo so namreč potrebna leta izkušenj in usposabljanja. V
podjetju Valji d. o. o. za leto 2014 planirajo izvedbo letnih razgovorov z zaposlenimi.
Pogovori bodo potekali z vodjo kadrovske službe o preteklem, sedanjem in prihodnjem
delu vsakega posameznika ter o njegovem počutju v podjetju. Pogovor bo vseboval tudi
želje in možnosti glede napredovanja ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja. To
je za zaposlene tudi nekakšna motivacija, možnost, da povedo, kar želijo, posledično pa
naj bi prineslo tudi izboljšanje kakovosti dela, pripadnosti in medsebojnih odnosov.
Pravočasnost in točnost informacij sta bistvenega pomena pri uspešnem poslovanju. V
podjetju Valji d. o. o. imajo integriran informacijski sistem, ki posamezna področja
poslovanja povezuje v celoto. Zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj s področja
varnosti in zdravja pri delu, vsi tisti, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, pa se na
določena obdobja udeležijo tudi internega izobraževanja, ki ga organizira vodja
kontrole, ekologije in varnosti pri delu. Vodja kadrovske službe zaposlene redno
napotuje na obdobne zdravniške preglede. Če je iz zdravniškega spričevala razvidno, da
ima delavec omejitve pri delu, o tem obvesti njegove nadrejene. Za hitro informiranje o
aktualnih dogodkih in novicah v proučevanem podjetju uporabljajo oglasno desko.
Razpolagajo s tremi oglasnimi deskami, in sicer v upravni stavbi podjetja ter v obratu
livarna in mehanska obdelava, kar pomeni, da je ta dostopna vsem zaposlenim podjetja.
Podjetje Valji d. o. o. s svojo prodajno službo ter lokalnimi agenti stalno išče nove
poslovne partnerje ter se trudi vstopati na nove trge, pri tem pa naleti na ovire, kot so
visoki stroški dela in energije, kar pa rešujejo z naložbami v hitrejšo in vitkejšo
proizvodnjo. Njihova tržna pot, ki se je izkazala za najbolj učinkovito, je uporaba
lokalnih agentov oziroma zastopnikov podjetja. Ti so lahko zaradi velike geografske
oddaljenosti od proučevanega podjetja vsakodnevno v stiku z uporabniki ter lahko
potencialnemu kupcu iz tehničnega in komercialnega vidika predstavijo podjetje.
V podjetju se kaže sinergija npr. v povezavi kadri in proizvodnja. Zaposleni v
proizvodnji znajo upravljati z razpoložljivo opremo, s tem pa dosegajo boljšo
proizvodno zmogljivost. Od leta 2006 razpolagajo s programsko opremo, ki jim
omogoča nemoteno poslovanje ter npr. vpogled v zgodovino vseh povpraševanj in
naročil za določenega kupca, kar je možno le z ustrezno izobraženim kadrom s strani
programske opreme.
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5.2.2 Analiza podstruktur podjetja Valji d. o. o.
Tehnološka podstruktura
Dejavnost proučevanega podjetja uvrščamo v panogo kovinskih materialov in livarn. Za
to področje je značilen hiter tehnološki napredek, zato je tehnološka podstruktura za to
podjetje zelo pomembna. Proučevano podjetje je razdeljeno na upravno stavbo ter dva
proizvodna obrata – livarna in mehanska obdelava. Stopnja avtomatizacije v obratih je
visoka, saj v podjetju ves čas vlagajo v njeno povečanje, nekaj strojev pa je na ravni
manj sodobne opreme. V letu 2010 se je v podjetju končalo obdobje intenzivnih vlaganj,
takrat so končali eno največjih naložb v zadnjih letih, in sicer livarno II. S to naložbo so
bistveno povečali proizvodne kapacitete, poleg tega pa so skrajšali dobavne roke
njihovih proizvodov. S sliko 10 prikazujemo gibanje prodaje podjetja Valji d. o. o. v
letih od 2009 do 2012.
Kakovost, cenovna učinkovitost in prožnost so ključne naloge, postavljene pred
dobavitelje in nabavno službo proučevanega podjetja. Zavedajo se, da lahko svojim
kupcem ponudijo kakovostne izdelke po konkurenčnih cenah le tedaj, ko je nabavna
funkcija sposobna slediti vsem parametrom, ki vplivajo na učinkovitost nabave (Valji d.
o. o. 2013, str. 13).
LETO
KOLIČINSKA PRODAJA V TONAH
7.566
2009
8.589
2010
8.355
2011
7.689
2012
Slika 10: Gibanje prodaje podjetja Valji d. o. o. po letih
Vir: (Valji d. o. o., 2013, str. 5).

Trenutno v podjetju razpolagajo s primerno, strokovno usposobljeno delovno silo, za v
prihodnje pa se pričakuje primanjkovanje tovrstne delovne sile.
Raziskovalno-razvojna podstruktura
Z razvojno-raziskovalnimi aktivnosti želijo v podjetju zmanjšati porabo energije na
enoto proizvodnje, uvesti nove proizvode in nove tehnološke postopke, optimirati
tehnologijo proizvodnje ter zamenjati surovine s cenejšimi, vendar ne v škodo kakovosti
končnih proizvodov (Štrlekar, Roženičnik 2013, str. 9).
Da bi zagotovili izpolnjevanje zahtev kupcev in zakonodaje ter njihovih lastnih zahtev
glede kakovosti, ravnanja z okoljem in drugih vidikov imajo v proučevanem podjetju
vzpostavljen vzdrževan postopek za obvladovanje razvoja. Ta postopek se nanaša na
razvoj dela ali celotnega tehnološkega postopka, dela ali celotnega procesa proizvodnje,
na razreševanja zahtev kupcev glede določenega proizvoda ali novega proizvoda.
Določili so organizacijske in tehnične povezave med različnimi funkcijami, ki
sodelujejo v procesu razvoja, in način posredovanja potrjenih rezultatov glede na
zahtevane specifikacije. Odgovornosti si delijo. Vodja razvoja je odgovoren za uvajanje
in dosledno izvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti v vseh fazah razvoja. Vodja
razvojnega tima je odgovoren in pooblaščen za definiranje razvojnih nalog, ciljev in
rezultatov, ki jih je treba doseči, za izoblikovanje razvojnega tima s konkretnimi
zadolžitvami, vodenje in usmerjanje dela razvojnega tima. Vodja komerciale, vodja
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prodaje in uvozno-izvoznega oddelka sodelujejo pri definiranju vhodnih specifikacij za
razvoj novih proizvodov, predstavnik vodstva za sistem vodenja pa sodeluje pri
definiranju kakovostnih zahtev. Pri ocenitvi vplivov na okolje ter na varnost in zdravje
pri delu sodeluje ekolog ter po potrebi tudi strokovni delavec za varnost in zdravje pri
delu (Štrlekar in Šoster 2011, str. 18).
Razvoju skušajo slediti z izobraževanjem, s sodelovanjem s fakultetami in z inštituti, s
spremljanjem člankov v strokovnih revijah in opazovanjem sprememb na trgu. Hiter
razvoj konkurence neprestano zahteva novosti, poleg tega pa so kupci vse bolj osveščeni
ter zahtevajo proizvodnjo izdelkov po naročilu. Glede na zahtevnost proizvodov traja
razvoj novih izdelkov oziroma kvalitet različno dolgo, od nekaj tednov, pa tudi več kot
eno leto. V zadnjih letih so proizvedli različne nove kvalitete taline ter uvedli novo
tehnologijo centrifugalnega ulivanja težkih valjev, s tem pa so bistveno znižali
materialne stroške na enoto proizvoda.
Podstruktura financiranja
V podjetju Valji d. o. o. izvajajo enotno finančno politiko, ki opredeljuje metode in
načine poslovanja na finančnem področju z njihovimi zunanjimi partnerji in podjetji v
skupini. Podjetje je zaradi mednarodne usmeritve in razvejanosti poslovnih aktivnosti
izpostavljeno določenim vrstam finančnih tveganj. Podlaga za upravljanje s finančnimi
tveganji so pričakovani denarni tokovi, tako da ukrepe za varovanje pred tveganji
izvajajo z namenom zaščite denarnih tokov. Denarna tveganja delijo na kreditna
tveganja, obrestna tveganja, tveganja plačilne sposobnosti, premoženjska in pravna
tveganja. Za varovanje pred tveganji v okviru redne dejavnosti izvajajo aktivnosti na
poslovnem, naložbenem in finančnem področju. Poleg tega pa se pred določenimi
tveganji zavarujejo tudi prek zavarovanj. V letu 2012 so kreditna tveganja, ki zajemajo
vsa tveganja, povezana z neizpolnitvijo medsebojnih obveznosti poslovnih partnerjev,
obvladali z naslednjimi ukrepi: z zavarovanjem terjatev do novih večjih kupcev z
dokumentarnimi akreditivi, z dodatnim zavarovanjem bolj tveganih terjatev do kupcev s
hipotekami, z bančnimi garancijami in drugimi inštrumenti, z rednim nadziranjem
poslovanja in finančnega stanja vseh novih in obstoječih poslovnih partnerjev. V
podjetju vseskozi spremljajo razpise za finančna razvojna sredstva Evropske Unije ter se
prijavljajo nanja, kar jim je v pomoč pri nadaljnji rasti in razvoju podjetja (Valji d. o. o.
2013, str. 16).
Tabela 12: Podatki o poslovanju podjetja Valji d. o. o. v letih 2011 in 2012
EKONOMSKA KATEGORIJA
2011
2012
25.558.984
eur
22.659.161 eur
Kosmati donos
1.292.440 eur
1.296.612 eur
Dobiček/izguba iz poslovanja
Čisti poslovni izid obračunskega
53.592 eur
64.361 eur
obdobja
7.204.759 eur
7.269.120 eur
Kapital
23.409.245 eur
21.535.839 eur
Dolgoročna sredstva
0,74 %
0,89 %
Donos na kapital v %
Vir: (Valji d. o. o. 2013, str. 5).

S tabelo 12 prikazujemo pomembnejše podatke o poslovanju v letih 2011 in 2012. Čisti
poslovni izid podjetja je za leto 2012 znašal 64.361 eur, za leto 2011 pa za 16,73
odstotka manj, in sicer 53.592 eur. Kosmati donos družbe je v letu 2012 znašal
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22.659.161 eur ali za 12,79 odstotka manj kot leto prej. Kosmati donos oziroma
vrednostna produktivnost na zaposlenega se je zmanjšala s 133.029 eur v letu 2011 na
119.889 eur v letu 2012 ali za 9,88 odstotka.
Kadrovska podstruktura
Podjetje Valji d. o. o. deluje v panogi, ki zahteva precej visoko-strokovnega kadra,
poleg tega pa tudi ustrezno izobražen in usposobljen kader v proizvodnji, vsi pa
predstavljajo pomemben člen urejenega poslovnega sistema.
Na dan 31. 12. 2012 je bilo v podjetju Valji d. o. o. zaposlenih 173 ljudi, od tega 4
ženske in 169 moških. Povprečno število zaposlenih v letu 2012 je znašalo 188 ljudi. S
sliko 10 prikazujemo izobrazbeno strukturo zaposlenih na dan 31. 12. 2012.

Nedokončana osnovna šola
Končana osnovna šola
6%

6% 5%

8%

14%

Nižja poklicna šola

8%

Srednja poklicna šola
Srednja šola
53%

Višja šola
Visokošolska / univerzitetna
izobrazba
Doktorat

Slika 11: Izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju Valji d. o. o. na dan 31. 12. 2012
Vir: (Valji d. o. o., 2013, str. 30).

Kot je razvidno iz slike 10, je največ zaposlenega kadra s srednjo poklicno šolo, ta kader
proučevano podjetje potrebuje v proizvodnji. Zaposleni z višjo, visokošolsko,
univerzitetno izobrazbo ter doktoratom zasedajo najodgovornejša mesta v podjetju, in
sicer v razvoju, tehnologiji, marketingu in proizvodnji. V podjetju se zavedajo, da bodo
cilje, ki jih imajo zastavljene, lahko dosegali le s kakovostnim kadrom, ki bo strokovno
usposobljen, izobražen in pripravljen aktivno prispevati k skupnemu uspehu podjetja. V
podjetju je v letu 2012 prišlo do manjše fluktuacije kadrov. Vzrok za to je bila predvsem
gospodarska kriza, ki je prinesla zmanjšanje naročil, posledično pa so se v podjetju
odločili za približno 10-odstotno zmanjšanje zaposlenih, nekaj izmed teh odhodov je
izhajalo iz upokojevanja delavcev. Konec leta 2011 je bilo zaposlenih 193, konec leta
2012 pa 173 ljudi.
Organizacijska podstruktura
Za podjetje Valji d. o. o. je značilna klasična funkcijsko orientirana organizacijska
struktura, torej centralizirana struktura. V podjetju Valji d. o. o. se s posebnim
predmetom dela in poslovanja povezane in medsebojno odvisne delne naloge opravljajo
pod enotnim vodstvom. S sistematizacijo delovnih mest, opisov del in nalog, s
pogodbami o zaposlitvi ter organizacijskimi predpisi imajo podrobneje predstavljano
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organiziranost, odgovornosti ter pooblastila. Vodstvo podjetja predstavljajo direktor,
pomočnik direktorja za proizvodnjo, pomočnik direktorja za livarstvo, predstavnik
vodstva za sistem vodenja, ekolog, vodja komerciale, vodja financ in računovodstva,
vodja kadrovske službe, vodja razvoja, vodja priprave dela, vodja kontrole kakovosti,
obratovodji livarne in mehanske obdelave ter vodja tehničnih služb. Vodstvo
obravnavanega podjetja pregleduje sistem vodenja podjetja dvakrat na leto, da se
ugotavljata učinkovitost in ustreznost delovanja sistema vodenja. Poročilo pripravi
predstavnik za sistem vodenja, pregled pa vodi direktor. O pregledih se vodi zapisnik, v
katerem so zapisani sprejeti ukrepi in cilji za obdobje do naslednjega pregleda. Izvajanje
ukrepov ter njihove učinke preverjajo sproti, na sestankih vodstva, sveta in timih, v
celoti pa se realizacija preveri na naslednjem pregledu. Podjetje ima jasno opredeljeno
vizijo in cilje, ki jih želi doseči. Slika 11 opredeljuje procese v proučevanem podjetju ter
odgovorne ljudi za posamezne procese.
PROCES
ODGOVOREN
Vodenje podjetja
Direktor
Sistem vodenja
Predstavnik vodstva za sistem vodenja
Zagotavljanje virov – osebje
Vodja kadrovske službe
Servisiranje kupcev
Vodja komerciale
Prodaja
Vodja prodaje
Nabava
Vodja nabave
Zagotavljanje finančnih virov
Vodja financ in računovodstva
Proizvodnja – livarna
Obratovodja livarne
Proizvodnja – mehanska obdelava
Obratovodja mehanske obdelave
Razvoj
Vodja razvoja
Infrastruktura, vzdrževanje
Vodja tehničnih služb
Kontrola kakovosti
Vodja kontrole kakovosti
Ravnanje z okoljem
Ekolog
Priprava dela
Vodja priprave dela
Slika 12: Shema za prikaz odgovornih ljudi za posamezen proces v podjetju Valji d. o. o.
Vir: (Štrlekar in Šoster, 2011, str. 3–4).

5.3.3 Analiza notranjih dejavnikov podjetja Valji d. o. o.
S tabelo IFAS (tabela) s sintezo notranjih dejavnikov bomo povzeli glavna spoznanja o
notranjih dejavnikih, v smislu prednosti in slabosti ter ugotavljali, kako dobro
management podjetja Valji d. o. o. reagira na te dejavnike.
Teža

Ocena

Tehtana
Komentar
ocena

Klima podjetja

0,15

4,0

0,60

Kakovostni proizvodi
in storitve

0,20

3,5

0,70

Tehnološka oprema

0,10

2,5

0,25

Razvoj podjetja

0,15

3,5

0,53

Notranji dejavniki
Prednosti:
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Pozitivna klima in vsesplošno
zadovoljstvo zaposlenih.
To je za podjetje ključnega
pomena, saj si s tem zagotavljajo
posel tudi v bodoče.
Sodobna tehnološka oprema.
Vzpostavljen iz vzdrževan
postopek za obvladovanje

razvoja.
Slabosti:
Finančen položaj

0,15

2,6

0,39

V prihodnje
pomanjkanje kadra za
delo v proizvodnji

0,05

4,0

0,20

Starostna struktura

0,10

3,0

0,30

Valutni roki

0,10

2,0

0,20

Skupna ocena

1.00

V podjetju imajo kar nekaj še
neporavnanih kreditov.
Premalo izobraženega kadra z
izkušnjami za zahtevna vlivanja
in obdelavo valjev.
Visoka povprečna starost
zaposlenih.
Valutni roki kupcev se
podaljšujejo, dobavitelji pa jih
skrajšujejo.

3.17

Seštevek tehtane ocene znaša 3.17. To nam pove, da je celotna tehtana ocena podjetja
Valji d. o. o. nekoliko nad povprečjem (povprečje znaša 3,0) v panogi.
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6 PRESOJA UPORABNOSTI METOD NA PRIMERU
PODJETJA VALJI D. O. O.
6.1 Metode za proučevanje zunanjega okolja podjetja
Za proučitev zunanjega okolja podjetja Valji d. o. o. smo uporabili naslednje metode:
– analizo interesnih udeležencev,
– PESTEL analizo,
– Porterjev pristop k analizi panoge ter
– sintezo zunanjih dejavnikov (EFAS tabelo).
Z analizo interesnih udeležencev smo opredelili primarne interesne skupine podjetja
Valji d. o. o. ter naravo njihovega interesa in moči. Pri opredelitvi osnovnih strateških
usmeritev podjetja Valji d. o. o. je pomembno, da poznajo tiste interesne skupine, ki so
odločilne za uvajanje sprememb v podjetju, ter njihovo moč.
Hipotezo, ki se nanaša na PESTEL analizo, lahko sprejmemo, ugotovili smo namreč, da
je to najuporabnejša metoda za proučevanje zunanjega okolja podjetja, saj z njo
proučimo širše zunanje okolje podjetja, in sicer politično-pravne, družbeno-kulturne,
gospodarske, tehnološke, ekološke ter pravne dejavnike.
Analizo konkurence v panogi kovinskih materialov in livarn smo izvedli s Porterjevim
modelom. Pušnik (2010, str. 16) ugotavlja, da so informacije, ki jih dobimo s pomočjo
te analize za strateško in poslovno odločanje, odvisne od tega, kako smo opredelili
panogo ter geografski in produktni trg. Če bi panožno okolje opredelili preozko, lahko
zamudimo poslovne priložnosti oziroma podležemo nevarnostim iz okolja. Tudi
geografski trg proizvodov lahko opredelimo preozko in tako lahko pride do napačnih
ocen stopnje konkurence in posledično popačene slike o dejanskem konkurenčnem
položaju podjetja, informacije, na katerih temeljijo odločitve, pa so napačne. Podoben
vpliv ima preozka ali preširoka opredelitev produktnega trga (proizvodi, ki so
konkurenčni proizvodu oziroma so njegovi substituti).
Sinteza zunanjih dejavnikov pa je primerna šele potem, ko smo že proučili zunanje
okolje podjetja Valji d. o. o., in sicer smo prečistili oziroma povzeli možne zunanje
vplivne dejavnike proučevanega podjetja v smislu priložnosti in nevarnosti. Tabelo smo
organizirali tako, da smo navedli deset zunanjih dejavnikov, ki smo jih razvrstili kot
priložnosti in nevarnosti.

6.2 Metode za proučevanje podjetja Valji d. o. o.
Za proučitev podjetja Valji d. o. o. smo uporabili naslednje metode:
– analizo resursov in/ali zmožnosti podjetja,
– analizo podstruktur podjetja,
– sintezo notranjih dejavnikov (IFAS tabelo).
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Analizo resursov in/ali zmožnosti podjetja smo izvedli s pomočjo delovnega lista po
vzorcu Lombriser in Abplanalp (2005, str. 149 v Duh 2011, str. 76).
Za najuporabnejšo metodo za proučevanje podjetja Valji d. o. o. pa se je izkazala
analiza podstruktur podjetja, saj smo z njo ocenili vse podstrukture podjetja glede na
njihov prispevek k poslovni uspešnosti, torej gre za ocenjevanje tehnološke
podstrukture, raziskovalno-razvojne podstrukture, podstrukture financiranja, kadrovske
podstrukture ter organizacijske podstrukture. Poleg tega smo s to analizo ugotovili tudi
strateško pomembne dejavnike poslovnega uspeha podjetja Valji d. o. o. v preteklosti.
Sinteza zunanjih dejavnikov (IFAS tabela) je bila primerna šele potem, ko smo že
proučili notranje okolje podjetja Valji d. o. o., in sicer, da smo prečistili oziroma povzeli
možne notranje vplivne dejavnike proučevanega podjetja v smislu prednosti in slabosti.
Tabelo smo organizirali tako, da smo navedli osem notranjih dejavnikov, ki smo jih
razvrstili kot priložnosti in nevarnosti.

6.3 Celovita presoja podjetja in okolja Valji d. o. o.
6.3.1 SWOT analiza
Bistvo celovite ocene podjetja je analiza preteklih, sedanjih in prihodnjih podatkov in
informacij, kakor prikazuje slika 13. Ta ocena daje temelj za sam proces strateškega
planiranja v ožjem smislu besede. Prijemi tega ocenjevanja so lahko različni, usmerjeni
so lahko na podjetje kot celoto ali pa na posamezne strateške poslovne enote podjetja.
Celovita analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja se
lahko začenja z iskanjem odgovorov na vprašanje: »Kateri poslovni rezultati podjetja
(stopnja rentabilnosti, stopnja ekonomičnosti, stopnja pokritja, stopnja rasti prodaje,
tržni delež podjetja itd.) so boljši ali slabši od planiranih velikosti v preteklosti ter boljši
ali slabši od dosežkov konkurence?« (Pučko 2006, str. 192–194).
OKOLJE
Ekonomski
podatki
Demografski
podatki
Družbeni
podatki
Tehnološki
podatki
Zakonodaja
Proizvodistoritve

Odjemalci

Družbeni proizvod, obrestna mera, inflacija, obseg zaposlenosti,
industrijska proizvodnja, proizvodnja električne energije.
Stopnje fertilnosti, stopnje umrljivosti dojenčkov, rast prebivalstva
doma in v svetu, starostna struktura prebivalstva, rast prebivalstva
po regijah.
Osebna poraba, moč in pritisk zelenih, sovražna ali ugodna lokalna
in državna politična klima, sorazmerna moč podjetij v politični
areni, vladna regulativa in njen pritisk.
Trendi pri novih tehnologijah, vpliv novih tehnologij na tržne
strukture in tehnike proizvodnje.
Zakonske obveznosti v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Katere proizvode oziroma storitve prihajajo odjemalci iskat k nam?
Kateri so naši najbolj iskani proizvodi oziroma storitve? Kateri
proizvodi oziroma storitve so novi? Zastareli? Kakšni so načrti za
razvijanje novih proizvodov oziroma storitev? Koliko smo
konkurenčni? Kakšno vrednost (korist) dodajamo? Kateri so naši
najbolj donosni proizvodi oziroma storitve? Najmanj donosni?
Kakšen je obseg našega poslovanja s posameznimi odjemalci,
kakšni sta donosnost in naložbe? Na katerih trgih smo sedaj
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prisotni? Katere nove trge naj bi osvojili? Kakšno je mnenje naših
odjemalcev o nas? Kaj po njihovem mnenju delamo dobro in kaj
slabo?
Kako oblikujemo naše cene? Kdaj smo jih zadnjič ocenjevali?
Cene
Konkurenčnost naših cen?
Ali imamo zadostne zmogljivosti? Ali poznamo razpoložljive
Zmogljivosti
zmogljivosti v panogi? Ali nadziramo produktivnost?
Zastarevanje?
Kakšna je naša fleksibilnost v pogojih rasti? Recesije? Katere vire
Finance
sredstev uporabljamo? Katere naj bi uporabljali? Kakšnim
tveganjem smo izpostavljeni? Koliko nadziramo naša denarna
sredstva, terjatve, zaloge, obveznosti? Kakšen nadzor naj bi imeli?
Kateri so naši viri informacij o dogajanjih v okolju? Kakšne akcije
Informacije
izvajamo na osnovi razpoložljivih informacij? Kakšnih akcij bi se
lotili ob dodatnih informacijah? Ali poznamo njihov odnos med
koristmi in stroški? Ali imamo ustrezen pritok informacij iz
zunanjih virov?
Katere odločitve so za naše podjetje kritične? Kdo sprejema katere
Odločanje
odločitve in na kakšni osnovi? Ali temeljijo naše odločitve na
ustreznih informacijah? Kako lahko naše odločanje izboljšamo?
Kakšna je primerjava s panogo? Z našimi najboljšimi rezultati?
Donosnost
Kaj vemo o naših sedanjih poslovodnih in štabnih kadrih v smislu
Kadri
starosti, sposobnosti, fluktuacije in upokojevanja?
Kako je mogoče primerjati naš program ugodnosti za zaposlene s
programom pri konkurenčnih podjetjih? S pričakovanji našega
kadra?
Kako gledajo naši zaposleni na podjetje? Na njegovo perspektivo?
Nevarnosti
Na svojo lastno prihodnost?
Slika 13: Shema za predstavitev ključnih podatkov in informacij za celovito oceno
podjetja
Vir: (Steiner, 1997, str. 134–135 v Pučko, 2006, str. 193–194).

SWOT je kratica, ki se uporablja za opis določenih prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti (angl. strenghts, weaknesses, opportunities, threats), ki so strateški dejavniki
za določeno podjetje (Wheelen in Hunger 2010, str. 224 v Duh 2011, str. 82). Smiselno
je, da se ta analiza kombinira z drugimi oziroma mora temeljiti na podatkih in
informacijah, ki smo jih dobili s predhodnimi analizami okolja in podjetja. Ker je zelo
preprosta, se pojavlja nevarnost, da jo v podjetju uporabijo samostojno, brez predhodnih
analiz (Johnson in drugi 2011, str. 106, v Duh 2011, str. 82).
Kos (2010) opredeljuje SWOT analizo kot eno najpogostejših in najbolj popularnih
analiz v sklopu poslovnih ved. Analiza je izjemno koristna, sploh ker jo je mogoče
aplicirati tako nase ali katerokoli drugo osebo, kot tudi na vse ravni poslovanja –
produkt, serijo produktov, podjetje ter mnogo drugih podobnih kategorij, kot sta npr.
trg, konkurenca itd. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno
usmeriti poslovanje. Treba opredeliti prednosti, slabosti ter priložnosti in nevarnosti.
Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje dejavnike. Pri
notranjih dejavnikih imamo vpliv, da se prilagodimo, razvijemo, ali pa kako drugače
ukrepamo. Priložnosti in nevarnosti pa se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere
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nimamo vpliva. Končna strategija SWOT analize pa je, da gradimo na prednostih,
odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.
Tabela 13: SWOT analiza podjetja Valji d. o. o.
NOTRANJE OKOLJE
PREDNOSTI
SLABOSTI
visoka produktivnost
lokacija podjetja
dober razvoj
slab denarni in finančni tok
izkušeno podjetje; tradicija podjetja
krediti iz preteklosti
v prihodnje pomanjkanje kadra za delo v
opremljenost proizvodnje
proizvodnji
izkušen kader
starostna struktura kadra
kakovostni proizvodi in storitve
valutni roki
klima podjetja
dober ugled podjetja
ZUNANJE OKOLJE
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
spodbude s strani Evropske unije
konkurenca iz Kitajske
zadoščanje novim kvalitetam in
novi prodajni trgi
standardom poveča stroške
naraščajoči pritisk s strani kupcev in
reference podjetja
dobaviteljev
nižanje cen delovne sile
zaostrena zakonodaja
znana konkurenca
gospodarska kriza
sprememba neugodnih kreditov v ugodne
dvig cen materiala
S tabelo 13 predstavljamo SWOT analizo podjetja Valji d. o. o. Analizo smo
kombinirali z drugimi analizami iz prejšnjih poglavij, tako da temelji na podatkih in
informacijah, ki smo jih dobili s predhodnimi analizami okolja in podjetja.
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7 OCENA RAZVOJNIH ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI
PODJETJA VALJI D. O. O.
»Nič ni tako odporno kot sprememba«, te stare Heraklitove besede ne morejo biti bolj
resnične in prisotne, kot so danes. Spreminjajoči se trgi, globalna finančna in dolžniška
kriza ter poslovno okolje, ki postaja od leta do leta vedno bolj nestabilno, zahtevajo
spremembe bolj kot kdajkoli prej. Toda v zgodovini so obdobja gospodarskih izzivov
prinesla tudi najbolj inovativne in najuspešnejše nove ideje. Spremembe so prisotne
povsod in potrebno je uspešno upravljanje z njimi. Ko začnemo s procesom
spreminjanja, je izredno pomembno, da vemo, kje točno začeti. Za učinkovit proces
upravljanja je bistveno imeti jasno sliko vsakodnevne poslovne situacije. Treba je
poznati podjetje v vseh podrobnostih ter poleg tega tudi dobavitelje, stranke,
konkurente. Skratka, če hočemo vedeti, kam gremo, moramo vedeti, od kod prihajamo
(Freund 2013, str. 9).
Hätscher (1992, str. 57 v Belak 2002, str. 34) razlaga pojem razvoj podjetja kot
kontinuiran, ciljno usmerjen proces spreminjanja podjetja na boljše. Razvojno
spreminjanje zadeva različne dele in procese v podjetju, zadeva njegovo organizacijo ter
okolje. Razvoj podjetja torej ni omejen zgolj na procese ter sestavine in strukture znotraj
podjetja, temveč tudi na spremembe v njegovem okolju: obravnavati ga moramo kot
integralno celoto notranjega in zunanjega razvoja.
Podjetje Valji d. o. o. ima kljub trenutnim razmeram na trgu dobre razvojne možnosti in
priložnosti za nadaljnji uspeh in razvoj, le prepoznati jih mora. V nadaljevanju
predstavljamo glavne razvojne zmožnosti in priložnosti podjetja Valji d. o. o.
Spodbude s strani Evropske unije
Evropske institucije dnevno objavljajo razpise za finančno pomoč in javne razpise za
podjetja. Slovenski podjetniški Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije,
ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu
sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene
naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Sklad sledi razvojnim
strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen v
izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja
(Podjetniški Sklad 2014). V podjetju Valji d. o. o. vseskozi spremljajo razpise za
finančna razvojna sredstva Evropske unije ter se prijavljajo nanje, kar predstavlja za
podjetje priložnost za nadaljnjo rast in razvoj.
Kadrovska struktura
V podjetju Valji d. o. o. bo v prihodnjih letih prišlo do zmanjševanja števila zaposlenih
zaradi upokojitev, saj je povprečna starostna struktura zaposlenih visoka. Podjetje mora
biti na to pripravljeno že prej oziroma imeti načrt, kako se bodo na najboljši način
soočili s to spremembo. Predvidevamo, da bo na trgu dela tudi vedno manj ustrezno
kvalificiranega in izobraženega kadra za delo v proizvodnji, predvsem na delovnih
mestih, kot so talilec, livar, strugar, obdelovalec kovin ipd. Bregant in drugi (2012, str.
26) razlagajo, da zahteva po nadomestitvi delavca na konkretnem delovnem mestu ne
sme biti samoumevna in samodejna, temveč naj spodbodi analizo dela na tem delovnem
mestu, predvsem pa vpetost v proces dela in doseganje ciljev organizacije. Odhod
zaposlenega naj bo impulz za razmislek o preureditvi in racionalizaciji dela, predvsem
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pa odgovor na nekatera preprosta vprašanja: ali je tako oblikovano delovno mesto res
potrebno, ali je možno iste ali boljše učinke doseči na drugačen način, ali lahko
poenostavimo proces dela, kdo bi lahko hitreje in ceneje dosegal želene cilje ipd. Odhod
posameznika je tako dobra priložnost za vodje in tehnologe, da na razmeroma preprost
način izboljšajo proces dela. Posledice morebitnega odhoda zaposlenih so za
organizacijo zelo različne in jih je treba presojati glede na situacijo in čas. Priložnost za
podjetje pri zaposlovanju novega kadra je torej v razmisleku o preureditvi in
racionalizaciji dela ter v izboljšanju procesa dela. Potrebe po kvalificirani delovni sili pa
lahko že zdaj začnejo reševati tako, da omogočijo pripravniško delo bodočim
strokovnjakom različnih strok ter s prekvalifikacijo že zaposlenih delavcev.
Znana konkurenca
Globalna konkurenca, s katero se srečujejo v podjetju Valji d. o. o., jim pri poslovanju
povzroča še večje izzive. Njihova največja prednost je v tem, da že dolga leta
zagotavljajo kakovost proizvodov ter proizvode dobavljajo na roke, tako da so v očeh
kupcev zanesljiv dobavitelj. Priložnost za podjetje bi lahko bila tudi v raziskavi na
področju vzdržnosti in obnašanja njihovih valjev v primerjavi s konkurenčnimi.
Razvojne priložnosti
Razvojne priložnosti proučevanega podjetja se kažejo pri stalnem sledenju potrebam
kupcem ter v uvajanju novih kvalitet litine ter nove tehnologije v sami proizvodnji, v
sodelovanju s fakultetami in inštituti.
Nižanje stroškov na enoto proizvoda
Proučevano podjetje lahko z določenimi ukrepi zniža materialne stroške na enoto
proizvoda. Priložnosti se kažejo pri skrajšanju postopka termičnih obdelav ter dosegu
boljše ali enake kakovosti termične obdelave, pri znižanju stroškov neuspele
proizvodnje, kot so izmečki, popravilo in reklamacije kupcev, ter pri zagotavljanju
minimalnih zalog surovin. Če pride do stroškov neuspele proizvodnje po krivdi
dobaviteljev, jih mora proučevano podjetje dosledno bremeniti.
Finance
Podjetje Valji d. o. o. danes deluje v težkih gospodarskih razmerah, srečuje se z
nepričakovanimi spremembami, kar pa vpliva na vsakdanje delovanje podjetja. Za
proučevano podjetje je pomembno, da ustrezno planira finančno poslovanje ter upravlja
in nadzoruje svoj denarni tok. Ustrezno planiranje finančnega poslovanja ter upravljanje
in nadzorovanje denarnega toka predstavljata priložnost za podjetje. Ob pojavu
nepričakovanih priložnosti ali nevarnosti omogočata sprotno spremljanje finančnega
planiranja ter primerjava načrta in realizacije pravočasno in ustrezno reagiranje.
Priložnost na finančnem področju pa vidimo tudi pri spremembi sedanjih manj ugodnih
kreditov v bolj ugodne.
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8 SKLEP
Čas gospodarske in finančne krize je podjetja dodatno spodbudil k poznavanju samega
podjetja in njegovega okolja kot vodilo k uspešnosti podjetja. Globalna družba se je v
zadnjih petdesetih letih spremenila bolj kot kdaj prej v človekovi zgodovini.
Kvalitativne spremembe, ne zgolj kvantitativne, doživljamo z nepredstavljivo hitrostjo,
hitreje kot v obdobju industrijske revolucije. To od podjetij zahteva spremenjeno
delovanje, zahteva odprtost. Ideja vsakega strateškega delovanja je uravnoteženost
organizacije in okolja, bolj kot je podjetje vpeto v svoje okolje, večja je verjetnost
preživetja in možnost uspeha. In hitreje kot se svet spreminja, hitreje moramo reagirati,
se prilagajati. Biti na mestu pomeni zaostajati. Preprosto ne moremo vztrajati pri
neaktualnih, anahronističnih načelih delovanja. Slovenci smo se že precej odprli  v
ekonomskem smislu smo v odprtosti pred mnogimi evropskimi državami. Odprtost
namreč zahteva nenehno radovednost, motivacijo, željo in pogum (Hribar Milič 2014,
str. 6).
V magistrski nalogi smo proučili metode za proučevanje zunanjega okolja podjetja ter
proučili podjetje Valji d. o. o. Pogoj za uspešno poslovanje proučevanega podjetja je
poznavanje in razumevanje dejavnikov okolja, v katerem delujejo. Metode planiranja na
ravni strateškega managementa, ki smo jih uporabili pri proučevanju razvojnih možnosti
podjetja Valji d. o. o., so uporabne, kar pomeni, da lahko sprejmemo hipotezo, ki se
nanaša na to trditev. Uspešno poslovanje podjetja je odvisno od tega, kako podjetje
razume okolje, managerji v podjetju morajo poznati razmere v okolju ter biti odgovorni
do okolja, le tako lahko dosežejo uspešnost pri poslovanju.
Za najprimernejšo metodo pri proučevanju zunanjega okolja podjetja Valji d. o. o. se je
izkazala PESTEL analiza, s pomočjo katere smo proučili širše zunanje okolje podjetja,
in sicer politično-pravne, družbeno-kulturne, gospodarske, tehnološke, ekološke ter
pravne dejavnike. Osredotočili smo se na elemente posameznih dejavnikov, ki imajo po
našem mnenju vpliv na poslovanje in uspeh podjetja Valji d. o. o. Najuporabnejša
metoda za proučevanje podjetja Valji d. o. o. pa je analiza podstruktur podjetja. Z njo
smo ocenili vse podstrukture podjetja, in sicer tehnološko, raziskovalno-razvojno,
finančno, kadrovsko ter organizacijsko podstrukturo.
Na koncu smo podali še celovito oceno podjetja Valji d. o. o., in sicer s SWOT analizo.
Bistvo te celovite ocene je analiza preteklih in sedanjih informacij ter podatkov in
informacij, ki se nanašajo na možno prihodnost. S to oceno smo podali temelj za proces
strateškega planiranja. Podjetje Valji d. o. o. ima kljub trenutnim razmeram na trgu
dobre razvojne možnosti in priložnosti za nadaljnji uspeh in razvoj, le prepoznati jih
mora.
Podjetje Valji d. o. o. ima proizvodnjo razdeljeno na dva dela – livarno in mehansko
obdelavo. Stopnja avtomatizacije v proizvodnji je visoka, saj v podjetju ves čas vlagajo
v njeno povečanje, nekaj strojev pa je še vedno na ravni manj sodobne opreme. V
podjetju imajo vzpostavljen in vzdrževan postopek za obvladovanje razvoja, na ta način
zagotavljajo izpolnjevanje zahtev kupcev in zakonodaje ter njihovih lastnih zahtev glede
kakovosti ter ravnanja z okoljem. Do okolja razvijajo pozitiven odnos, z naložbami v
tehnološko opremo namreč nadzorujejo in zmanjšujejo svoje vplive na okolje ter
poslujejo po navodilih standarda ISO 14001. Ugotavljamo, da lahko proučevano

56

podjetje s primernimi ukrepi zniža materialne stroške na enoto proizvoda, kar se za
podjetje kaže kot priložnost. Kot ukrepe lahko navedemo skrajšanje postopka termičnih
obdelav, doseganje boljše ali enake kvalitete termične obdelave, znižanje stroškov
neuspele proizvodnje ter zagotavljanje minimalnih zalog surovin. Dejavnost
proučevanega podjetja uvrščamo v panogo kovinskih materialov in livarn. Za to
področje je značilen hiter tehnološki napredek. Hipotezo, da proučevano podjetje deluje
v rastoči panogi, torej lahko sprejmemo.
V podjetju Valji d. o. o. se v prihodnje pričakuje zmanjšanje kadra zaradi upokojitev, saj
je povprečna starostna struktura zaposlenih visoka. Za podjetje je ključnega pomena, da
je na te spremembe ustrezno pripravljeno. Pri zaposlovanju novega kadra se kaže
priložnost za podjetje Valji d. o. o. v razmisleku glede preureditve in racionalizacije dela
ter v izboljšanju procesa dela. Ugotavljamo, da lahko potrebe po kvalificirani delovni
sili že zdaj začnejo reševati z omogočanjem praktičnega usposabljanja prihodnjih
strokovnjakov različnih strok ter s prekvalifikacijo že zaposlenih ljudi.
Zaradi mednarodne usmeritve podjetja Valji d. o. o. in razvejanosti poslovnih aktivnosti
so izpostavljeni določenim vrstam finančnih tveganj, pred katerimi se zavarujejo prek
zavarovanj. Dodatna finančna sredstva črpajo iz razpisov Evropske unije, na katera se
prijavljajo in so jim je v pomoč pri nadaljnji rasti in razvoju.
Za podjetje Valji d. o. o. je značilna klasična funkcijsko orientirana organizacijska
struktura, torej centralizirana struktura. V podjetju Valji d. o. o. se s posebnim
predmetom dela in poslovanja povezane in medsebojno odvisne delne naloge opravljajo
pod enotnim vodstvom.
Slovenska gospodarska politika že vrsto let ne prinaša razvoja podjetjem, saj je
zakonodaja vse bolj zaostrena ter otežuje poslovanje podjetij. Gospodarska kriza je
proučevanemu podjetju prinesla veliko negativnih posledic, po drugi strani pa tudi izziv,
kako se najbolje prilagoditi razmeram, ki trenutno vladajo. Prav tako pa jim velike
izzive prinaša tudi globalna konkurenca, s katero se vseskozi srečujejo.
Pri poslovanju na tujih trgih sodelujejo z lokalnimi agenti, ki so dnevno v stiku z
njihovimi kupci in jim nudijo potrebne informacije ter podporo, razrešujejo morebitne
težave ter organizirajo sestanke pri kupcih. Zaposleni proučevanega podjetja morajo
poznati kulturne razlike, na katere naletijo pri poslovanju s svojimi poslovnimi partnerji,
saj so skupni izvoz povečali na 70,5 odstotka v letu 2012. Pomanjkanje pravih
informacij o kulturi pri poslovnem partnerju lahko vodi do izgube morebitnega posla.
Za podjetje Valji d. o. o. je pomembno, da tudi v prihodnje gradijo na prednostih,
odpravijo pomanjkljivosti pri poslovanju ter izkoristijo priložnosti in se izognejo
nevarnostim.
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DELOVNE IZKUŠNJE
1. julij 2004–31. avgust 2004

Dijaško delo  pomoč pri prodaji
Spar Slovenija d. o. o.
Drofenikova ulica 2a, 3230 Šentjur pri Celju (Slovenija)
▪ Pomoč pri prodaji, polnjenje polic, delo s strankami.

1. julij 2006–31. oktober 2006

Dijaško delo  strežba pijače in hrane
Špica Pizzerija Jože Sadar s. p.
Trg svobode 7, 3270 Celje (Slovenija)
▪ Strežba pijače in hrane, naravnanost na stranke, skrb za red, čistočo in osebno urejenost.

10. december 2006–23. julij 2007

Dijaško delo  priložnostna dela
Prireditve, dekor, razstave Drago Mackošek s. p.
Mariborska cesta 86, 3000 Celje (Slovenija)
▪ sposobnost organiziranja, priprave delovnih prostorov, sredstev in pripomočkov po navodilih;
▪ sposobnost opravljanja fizičnih del ter pravočasnega izvajanja nalog, skladno z navodili
nadrejenega, timsko delo.

4. julij 2007–8. marec 2012

Študentsko delo  prodaja, svetovanje v kozmetični trgovini
DM DROGERIE MARKT d. o. o., 3000 Celje (Slovenija)
▪ Pomoč pri prodaji, delo s strankami, delo na blagajni, svetovanje pri izbiri izdelkov, promocija
parfumov, polnjenje polic;
▪ sposobnost prepoznavanja potreb ciljne publike, timsko delo, sistematično podajanje informacij,
poznavanje živilskih in kozmetičnih izdelkov.

17. julij 2008–20. november 2008

Študentsko delo  nadomeščanje daljše odsotnosti referenta proizvodnje
Valji, proizvodnja valjev in ulitkov d. o. o.
Železarska cesta 3, 3220 Štore (Slovenija)
▪ Računalniška evidenca porabe materiala v proizvodnji (poznavanje programa Datalab
Pantheon);
▪ tajniška dela (sprejem obiskovalcev, sestavljanje dopisov, zapisnikov in druge dokumentacije,
vodenje kadrovske evidence in prisotnosti na delu, koordinacija sestankov, učinkovita telefonska
komunikacija, organiziranje službenih poti, priprava raznih poročil).
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7. september 2009–28. februar
2012

Študentsko delo  promocija in svetovanje v lekarnah
Promofarmacija, prehransko svetovanje Natalija Lazić s.p.
Tržaška cesta 289, 1000 Ljubljana (Slovenija)
 Promocija in svetovanje, delo na terenu;
▪ naravnanost na stranke, sposobnost javnega nastopanja, sposobnost prepoznavanja potreb
ciljne publike, sposobnost trženja, učinkovita predstavitev produktov  poznavanje prehranskih
izdelkov in njihovih sestavin.

12. avgust 2010–3. november
2011

Študentsko delo  pomoč pri administrativnem delu v času dopustov
Valji Group, proizvodnja inženiring, trgovina d. o. o.
Železarska cesta 3, 3220 Štore (Slovenija)
▪Pomoč pri administrativnem delu in komunikacija s poslovnimi partnerji,v času dopustov na oddelkih:
tajništvo, prodaja in nabava.

1. februar 2012–15. marec 2012

Študentsko delo  delo v proizvodnji
VIVAPEN, proizvodnja, trgovina in posredovanje pisarniških potrebščin d. o. o.
Gaji 41, 3000 Celje (Slovenija)
▪ Poznavanje varnega dela, zaščite okolja in lastne zaščite;
▪ priprava delovnih pripomočkov po navodilih, pravočasno izvajanje nalog, skladno z navodili
nadrejenega;
▪ poznavanje zlaganja, etiketiranja, vlaganja, pakiranja.

19. marec 2012–31. oktober
2013

Nadomeščanje porodniške odsotnosti poslovnega sekretarja in vodje kadrovske
službe
Center ISI, invalidsko podjetje d. o. o., in Valji d. o. o.
Železarska cesta 3, 3220 Štore (Slovenija)
▪ Opravljanje del poslovnega sekretarja;
▪ vodenje celotnega finančno-računovodskega procesa zunanjega podjetja (Izobraževalni center
Štore, Teharje 11, 3221 Teharje);
▪ obračun osebnih dohodkov zaposlenim v računalniškem programu Datalab Pantheon (mesečno
skupaj 60 obračunov osebnega dohodka);
▪ nadomeščanje vodje kadrovske službe podjetij v skupini Valji Group d. o. o. (pridobivanje novih
sodelavcev – iz zunanjih virov, obravnavanje vlog, sodelovanje pri razgovorih s kandidati in končni
izbiri kandidata, priprava pogodb o zaposlitvi, skrb za zakonsko podlago vseh kadrovskih
postopkov, priprava in izdaja sklepov o spremembah delovnega razmerja, seznanitev delavcev z
delovno zakonodajo, vodenje evidenc o različnih parametrih kadrovske strukture v podjetju,
organizacija in vodenje evidence zdravstvenih pregledov ter usposabljanja o varnosti in zdravja pri
delu, tečajev, priprava plana izobraževanja, priprava kadrovskih poročil za preteklo leto, skrb za
delovno prakso dijakov in študentov ter za štipendiste itd.);
▪ sodelovanje v projektu vzpostavitve procesa razvoja v skupini Valji Group d. o. o.;
▪ sodelovanje v skupini za pripravo razpisne dokumentacije z namenom pridobitve sredstev za
investicije iz raznih državnih skladov.

1. februar 2014 – v teku

Komercialistka na terenu
KADILNIK TRANSPORT, Tomaž Kadilnik s.p.
Škofja vas 29b, 3211 Škofja vas
▪ Priprava in urejanje promocijskih aktivnosti;
▪ pridobivanje novih strank in pogodbenih kupcev;
▪ obiskovanje strank;
▪ izvajanje prodaje storitev – pridobivanje naročil na prodajnem področju, skladno s strategijo
podjetja.
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