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POVZETEK
Podjetja se ustanavljajo v želji, da bi dosegala rezultate, ki si jih ob ustanovitvi zastavijo.
Proučevano podjetje je ob ustanovitvi zapisalo, da želi biti eno najuspešnejših podjetij v
kovinsko-predelovalni industriji. Skoraj 100 let po začetku obratovanja so pred mnogimi
konkurenti in na trgu ponujajo kakovostne proizvode, svoje poslovanje pa uspešno širijo
tudi na druge dejavnosti, kot je turizem. Za tovrsten uspeh je vsekakor zaslužna
inovativna naravnanost podjetja, ki je skozi čas nagrajevala zaposlene z inovativnimi
predlogi in z izpopolnjevanjem le-teh prodirala višje med konkurenco.
V magistrskem delu smo najprej na podlagi teorije spoznali strateški management,
strategije in raznolike metode. Z omenjenim smo v nadaljevanju celovito presodili
delovanje podjetja in okolja. Na podlagi ocene okolja in analize dejavnikov smo izdelali
okvirne predloge strategij, ki jim mora podjetje slediti, če želi ostati še naprej uspešno
na trgih in korak pred konkurenco. S pomočjo različnih metod smo analizirali prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki pretijo izbranemu podjetju. Za konec pa smo
napravili celovit razvojni program podjetja za petletno obdobje.
Zaključili bi z mislijo: »Prilagodljivim pripada prihodnost«! Podjetje ima dobro
izoblikovano blagovno znamko in je dobro poznano v tujini. Čeprav se še vedno nahaja
pod vplivom gospodarske krize, lahko obdrži svoj položaj na trgu s primerno strategijo,
če ji bo management podjetja le nazorno sledil ter modro ravnal.
Ključne besede: podjetje, okolje, strategija, strateške možnosti, strateško poslovno
področje, konkurenca, planiran razvoj.

ABSTRACT
Companies are established with the desire to achieve results set up at their launch. The
studied company wrote at the time of its establishement that it desired to be one of the
most successful companies in the metal processing industry. Almost 100 years after the
start of its operation, the company is far ahead of many competitors in the market and
offers quality products while successfully expanding into other activities such as tourism.
This kind of success is certainly due to the innovative company attitude that has over
time rewarded employees with innovative proposals and perfecting them, kept trumping
the competition.
In this thesis, we first learned - based on theory - about strategic management, strategy
and various methods. With these we then comprehensively assessed the company's
operations and its surroundings. Based on the surroundings assessments and analyzes
of factors we have produced a general strategy proposal which the company should
follow if it wanted to continue remaining successful in the market and ahead of the
competition. Using different methods, we analyzed the strengths, weaknesses,
opportunities and threats posed to the company in question. Finally, we have
constructed a comprehensive five-year program of development for the company.
In conclusion we would like to leave you with these words: "The future belongs to the
flexible"! The company has a well-developed brand and is well-known abroad. Despite it
still being under the influence of the economic crisis, it can retain its market position
with an appropriate strategy if the company management will merely clearly follow it
and act wisely.
Keywords: company, surroundings, strategy, strategic possibilities, strategic business
area. competition, planned development.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V trenutnih razmerah globalnega gospodarstva je za številna podjetja okolje občutljivo
in tvegano. Še posebej so v težavah velike proizvodne organizacije, ki se iz meseca v
mesec borijo z močnimi konkurenti iz tujine za obstoj na tržišču, ohranitev svojega deleža
trga in ustvarjanje pozitivnega poslovnega izida. V številnih slovenskih podjetij je mogoče
opaziti zanemarjanje zunanjega okolja in posledično potencialnih priložnosti ter
nevarnosti. Takšno vodenje pa kot posledico pogosto prinaša slabo konkurenčno stanje
ali celo prenehanje delovanja oziroma obstoja podjetja.
Podjetje Unior, d. d., se ukvarja s kovinsko predelovalno in turistično dejavnostjo in je
med največjimi ter izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. Podjetje se zavezuje
k visoki kvaliteti, doseganju dobička ter visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti
in povišanju produktivnosti (Unior, 2015a). Podjetje se je takoj v začetku gospodarske
krize srečalo z večjim negativnim udarcem, saj so se naročila iz tujine skrčila na vseh
programsko-tržnih področjih. Da podjetje doseže dinamičnost in zahtevnost poslovanja
v tem nepredvidljivem okolju, skozi racionalizacijo in stabilizacijo poslovanja, je
potrebno, da podjetje ves čas išče nove razvojne in tržne priložnosti, kar je ključni pogoj
za nadaljnje delovanje podjetja v teh težkih časih (Letno poročilo, 2014).
V magistrskem delu bomo pozornost posvetili predvsem strateškemu managementu,
podrobneje pa se bomo posvetili planiranju razvoja, programsko-tržnim področjem ter
temeljnim strategijam. Poskušali bomo podrobno analizirati možnosti in jih aplicirati na
primeru podjetja Unior, d. d., da bo kljub kriznim razmeram dosegalo uspeh na dolgi rok.
Po mnenju Pučka (2003), je strateško upravljanje (temu bi lahko drugače rekli tudi
»strateški management«, čeprav tega pojma pisec ne koristi) filozofija, ki izvira iz
dinamike okolja. Poslovna filozofija pomeni, da ponuja vizijo o področju poslovanja
organizacije. Gre za ugotovitve, kako se bo podjetje zoperstavilo nevarnostim, ki jih
prinaša spreminjanje okolja. Prav z raziskavo sprememb v okolju lahko organizacija
razkrije bistvo svojega napredka. Pomembno vprašanje za razvoj podjetja je v prvi fazi ali
stvari dela pravilno, šele nato ali dela pravilne stvari.
Da bi podjetje dosegalo poslovno odličnost, je potrebno ves čas slediti jasno začrtani
viziji, politiki in strategijam. Samo dobro opredeljena in planirana strategija lahko
podjetje pripelje do tega, da dosega vrhunske rezultate (povzeto po Belak, 2002).
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1.2 Namen in cilji
Osrednji namen raziskave je ugotoviti, ali lahko veliko proizvodno podjetje kljub krizi sledi
svojemu planiranemu razvoju. Po opravljenih analizah bomo podali predloge strategij in
izdelali uresničitveni program razvoja podjetja Unior, d. d. za petletno obdobje.
Cilj raziskave v teoretičnem delu je proučiti vrste strategij kot način uresničitve politike
ter procese in metode strateškega managementa.
Cilji raziskave v empiričnem delu:
•
•
•
•
•
•
•

proučiti podjetje Unior, d. d.,
proučitev razvoja podjetja,
oceniti razvoj okolja,
proučiti priložnosti, nevarnosti in razvojna tveganja za podjetje v okolju,
proučiti prednosti in slabosti izbranega podjetja primerjalno z drugimi,
izdelati okvirni predlog strategij za izbrano podjetje,
izdelati uresničitveni program planiranega razvoja izbranega podjetja za
obdobje petih let.

1.3 Omejitve in predpostavke
Podjetja se v času krize soočajo s številnimi izzivi in problemi. Vseeno pa je osrednja
naloga podjetja, da se kljub težkim razmeram trudi ostati konkurenčno in si prizadeva
čim bolje odpraviti vse težnje, ki vodijo v neugodno situacijo delovanja podjetja.
Predpostavljamo, da mora uspešno podjetje nenehno iskati in pridobivati nove poslovne
možnosti oz. priložnosti na trgu. V enaki meri pa mora biti pozorno na slabosti in
nevarnosti, ki mu pretijo. Ključnega pomena je, da se odgovorni v podjetju zavedajo
turbulentnega okolja in sledijo svoji jasno začrtani viziji, politiki in strategijam.
Predvidevamo, da bodo vse informacije ter podatki, ki nam jih bodo posredovali vodilni
v podjetju Unior, d. d., čim bolj aktualni in kar se da natančni.
Kot omejitev nam predstavlja omejenost informacij, da bi lahko bolj podrobno analizirali
nekatera področja v organizaciji. Torej omejili se bomo le na tiste podatke, ki so nam
dosegljivi in niso poslovna skrivnost podjetja. Omejili se bomo na proučevanje podjetja
Unior, d. d., ki spada po Zakonu o gospodarskih družbah med velika podjetja. Prav tako
se bomo omejili k razvojnemu planiranju na ravni strateškega managementa.
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1.4 Predvidene metode raziskovanja
Metode, ki jih bomo uporabili pri izdelavi magistrskega dela, bodo v okviru
deskriptivnega pristopa:
•
•
•
•

Metoda deskripcije je postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov.
Metoda klasifikacije je postopek definiranja in določanja mesta določenega
pojma v sistemu pojmov.
Komparativna metoda je postopek primerjanja enakih ali podobnih dejstev,
pojavov, procesov in odnosov.
Metoda kompilacije je postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, stališč,
sklepov in rezultatov drugih avtorjev (Žižmond, 1998).

Kot ključno metodo v empiričnem delu bomo vključili metodo študije primera. To
metodo zagovarja mnogo avtorjev. Na primer Kralj (2000). Študija primera ponuja
raziskovalcu podroben pregled v določenem obdobju, kajti raziskovalec ima možnost
proučitve manjših podrobnosti področja. S to metodo bomo poiskali rešitev pri razvoju
planiranja in teorijo uporabili na podjetju Unior, d. d.
Podatke o podjetju Unior, d. d., bomo pridobili z ustnim pogovorom z vodilnimi v
podjetju in s pomočjo poslovnih knjig, ki so nam jih dali na ogled. Pomagali si bomo tudi
s pomočjo spleta, in sicer z njihovo spletno stranjo in z dokumentacijskimi postopki.
Na primeru organizacije, ki deluje že skoraj 100 let na slovenskem in tujih trgih, bomo
analizirali podjetje, predvsem vizije razvoja, strategije in politike ter strukture
organiziranja. Na osnovi tega bomo izdelali oceno zmožnosti podjetja za razvoj v
prihodnosti.
V okviru proučitve okolja bomo določili priložnosti, nevarnosti in tveganja v okolju.
Omenjeno bomo analizirali in primerjali slabosti ter prednosti organizacije s konkurenco.
V magistrskem delu želimo s pomočjo razpoložljive metodologije in teorije za izbrano
podjetje ugotoviti, ali sledi zastavljeni viziji, politiki in svojim strategijam. Nato pa bomo
sami podali predloge razvojnih strategij podjetja. Za konec pa bomo izoblikovali program
uresničitve izbranega podjetja za obdobje petih let.
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2 STRATEŠKA POSLOVNA PODROČJA, STRATEŠKE POSLOVNE
ENOTE IN STRATEGIJE
2.1 Strateška poslovna področja, strateške poslovne enote in strateško
segmentiranje
2.1.1 Pojem strateška poslovna področja
Duh (2011, str. 48) pravi, da je pri planiranju strategij poslovanja zelo pomembno
natančno zastavljanje področij poslovanja in/ali tržno programskih področij.
Področja poslovanja so sestavljena iz okolja poslovanja organizacije. Strateška poslovna
področja (SPP) za organizacijo ponazarjajo pomemben del poslovanja v okolju. (Belak,
2002, str. 139).
Avtor (Belak, 2002, str. 141) je na področju poslovnega področja strategij že nekaj let
nazaj pričel z uporabo pojma »programsko-tržno področje«.
Pučko (2003, str. 143) opisuje strateško poslovno področje (SPP) kot skupek storitev ali
proizvodov v predelu programa obratovanja podjetja za katerega so značilne neodvisne
aktivnosti poslovanja, (torej neodvisne ob primerjanju z ostalimi) z natančno določeno
skupino konkurence ter konkurentov in zmožnostjo, ki omogoča predvideti prihodnji izid
poslovanja. Avtor meni, da področje strateškega poslovanja sestavljajo v podjetju
produkti, ki so sami po sebi podobni, ter za proizvodnjo potrebujejo identična sredstva.
Prav tako imajo proti prodaje v okvirih primerljivih konkurenčnih in ekonomskih pogojev.
Pučko (2003, str. 143) meni, da je za opredelitev okvirjev strateških poslovnih področij
možno uporabiti najmanj štiri določila. Produkte je treba grupirati v takšno področje, če:
1)
2)
3)
4)

so cene teh proizvodov odvisne med sabo,
obstaja podobnost med njihovo konkurenco,
obstaja podobnost med skupino njihovih odjemalcev,
je možno skupno povzemanje izkušenj trženja, proizvodnje, nabave
razvojno-raziskovalnega dela.

in

Müller-Stewens in Lechner (2005, povzeto po Duh, 2011, str. 49) sta v postopku določitve
SPP-ij v podjetju razvila sistem pomoči, ki ponuja odgovore na spodnja vprašanja:
-

Katera so področja poslovanja kjer želimo biti aktivni?
Kako privlačno je to področje poslovanja in kaj lahko pričakujemo na področju
razvoja tega področja v prihodnosti?
Kateri udeleženci ali njihove skupine so najbolj pomembne na področjih
poslovanja?
V kakšnem položaju smo trenutno glede teh skupin ter v kakšnem položaju bi
radi bili v prihodnje?
Kako bomo prišli do tega položaja?
4

Belak (2002, povzeto po Duh, 2011, str. 50) pravi, da je ob razmejevanju SPP-ij, zraven
selekcije segmentacijskih kriterijev, prav tako važno upoštevanje informacijskih ter
organizacijskih resursov družbe.
Poznamo dve vrsti uporabe segmentacijskih postopkov, in sicer »inside-outsegmentiranje« in »outside-in-segmentiranje«.
Pri inside-out- segmentiranju izhajamo iz obstoječe ponudbe organizacije, kjer
formiramo dvodimenzionalno matriko proizvod/trg. Matrika ponazarja trenutne
proizvode in storitve organizacije ter segmente trga. V matriki se lahko potem lažje
opredelijo vse tiste možnosti proizvod/trg, ki jih organizacija v tem trenutku izvaja. Na
podlagi informacij lahko iz matrike vidimo področja, kjer so možnosti delovanja podjetja.
Pozornost, da ne pretiravamo s številom SPP-ij, z vidika, da lahko ohranimo pogled na
potencialno prekrivanje področij ni odveč. Pozorni smo pa tudi, da skupno število ni večje
od deset (Müller-Stewens, Lechner, 2005, povzeto po Duh, str. 50).
Pri outside-in-segmentiranju se lahko segmentiranja okolja podjetja lotimo tako, da se
usmerimo le na zahteve sodelujočih. V okviru tega postopka imamo tri možnosti, in sicer:
tehnologije in alternativni postopki, morebitne skupine kupcev ter potrebe odjemalcev.
(Müller-Stewens, Lechner, 2005, povzeto po Duh, str. 51). Ko uporabimo te tri možnosti,
dobimo potencialno SPP »kocko«. Ta SPP je sestavljena iz nekaj variant
odjemalec/postopek/potreba, ki nosijo podobno ali enako pričakovano atraktivnost
(priložnost oziroma nevarnost, rentabilnost, rast) ter dejavnike uspešnosti
(organizacijske zmožnosti in strategije), ki jih lahko enovito obvladujemo (Lombriser,
Abplanalp, 2005, povzeto po Duh, 2011, str. 51).
2.1.2 Pojem strateške poslovne enote
Belak (2002, str. 142) pravi, podjetje je sistem, ki je sestavljen iz več enot poslovanja, kar
je različno od programsko-tržnih področij, so enote poslovanja dejanski deli organizacije.
»Strateško poslovno enoto (SPE) je za razliko od strateškega poslovnega področja
potrebno razumeti kot organizacijsko izoblikovano enoto (t. i. organizacijski pojem)
podjetja, ki je dokaj samosvoja in ki je investicijski center z lastnim poslovodstvom, kar
normalno zahteva samostojno enoto v smislu proizvajanja, prodaje, raziskovanja in
razvijanja ter drugih poslovnih funkcij« (Pučko, 2003, str. 143).
Wheelen in Hunger (2010, str. 196) menita, da velikost SPE ni pomembna, mora pa
vsebovati 1) natančno zastavljeno poslanstvo, 2) natančno določene konkurente, 3)
točno določen fokus na zunanji trg ter 4) lastno upravljanje svojih funkcij.
Lombriser in Abplanalp (1997, povzeto po Belak, 2002, str. 142, 143) menita, da naj bi
SPE izpolnjevala spodnje točke:
•
•

lastna izvedba tržnih nalog in dobavljanje na vnaprej točno specificirane trge
od zunaj kot svoja programsko-tržna oziroma poslovna področja,
sprejemati lastne odločitve o trgih ter svoji ponudbi,
5

•
•
•
•
•
•

skrbeti za prednost pred konkurenco na programsko-tržnih oziroma poslovnih
področjih,
je dokaj neodvisna ob uvajanju odločitev o strategiji,
redko prekrivanje s preostalimi enotami ob delovanju,
dolgoročna stabilnost, ki omogoča planiranje na dolgi rok,
enostavno izračunljiva izguba ali profit,
samostojno vodenje.

Lombriser in Abplanalp (2005, str. 74) ugotavljata, da SPE pogosto ne dosežejo vseh
zgoraj omenjenih kriterijev. V večjih organizacijah, kjer je navadno vzpostavljenih več
SPE, se dogajajo povezanosti teh enot. SPE, ki bi bile povsem neodvisne v nekaterih
primerih niso najboljša ideja. Zlasti takrat ne, kadar je možno doseči znatne prihranke s
skupno izrabo resursov (npr. proizvodnih naprav, zunanjih storitev, raziskav in razvoja).

2.2 Strategije
2.2.1 Opredelitev in vrste strategij
Pojem strategija izhaja iz področja vojskovanja. V starem grškem jeziku pomeni
»generalovo umetnost«. Danes je v vedah vojskovanja opredeljena kot dinamika vojaških
sil s ciljem najboljšega položaja pred soočenjem s nasprotnikom. Iz področja vojskovanja
se je ta pojem prenesel na področje ved o poslovanju. V vedah poslovanja zaenkrat še ni
identične razlage za pojem strategija. Harvardska šola ima širok opis strategije in sicer
naj bi pomenil določitev ključnih smotrov strategij ter ciljev družbe in smeri aktivnosti
ter razvrščanje zmožnosti, ki so nepogrešljivi za dosežek cilja. Povsem na drugi strani so
pa tisti, ki pravijo, da je strategija več pravil v družbi, ki določajo uporabo posamezne
kombinacije poslovanja, ki je v danem trenutku v podjetju možna (Možina et al., 2002,
str. 283–284).
Strategija družbe oziroma organizacije opredeljuje, na kakšen način bo organizacija
osvojila zastavljene cilje ter poslanstvo. (Wheelen, Hunger 1993, povzeto po Duh, 2002,
str. 188).
Porter (1998, str. 1–4) meni, da je osnovni cilj strategije prednost pred konkurenco na
takšen način, da se organizacija razlikuje od preostalih konkurentov. Torej zmožnost
odjemalcem zagotoviti unikatno vrednost ter da ima natančno določeno vizijo stanja
med konkurenco na tržišču. Strategija pomeni dodajanje vrednost, doseganje prednosti
pred konkurenco ter doseganje ciljev strategije.
Strategija ne ponazarja le načine nastanka in razvoja podjetij, temveč prav tako tudi več
različnih načinov, na katere se lahko ustvari priložnost. V teoriji in praksi managementa
strategij so na voljo različne razlage, opredelitve in razvrstitve strategij, o katerih piše
mnogo piscev (npr.: Kralj 1995, Pučko 1999, Senčar 1981). Po citiranih virih avtor (Belak
1998, str. 137) sprejema razlago strategije organizacije kot način na katerega organizacija
izpolnjuje svojo politiko, smotre, poslanstvo ter cilje kakor tudi interese vseh
udeležencev.
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Pučko (2003, str. 171) razlaga uporabnost literature, ki je strokovna, saj se v njej nahajajo
klasifikacije različnih strategij. Avtor meni, da si med njimi pozornost zaslužijo predvsem
funkcijska, poslovna in korporacijska strategija.
Pučko (2003, str. 171) nadalje razlaga, da razčlenitev strategij zajema tri
najpomembnejša področja:
1. Področje celotne organizacije: celovita strategija.
2. Področje SPP ali ene posamezne poslovne enote: poslovna strategija.
3. Področje poslovnih funkcij: funkcijska strategija.
Wheleen in Hunger (2010, str. 67, 68; 231, 297) ločita med tremi različnimi strategijami:
1. Temeljno strategijo, ki razlaga usmerjenost družbe; govori o treh temeljnih
kategorijah: krčenje, rast in stabilnost.
2. Poslovna strategija, ki deluje na področju ene posamezne enote ali na področju
produktov ter je fokusirana na pozicioniranje storitve ali produkta iz ponudbe
organizacije na določenem trgu.
3. Funkcijska strategija, ki deluje na funkcijskih področjih; ukvarja se z
vzdrževanjem in razvijanjem »distinctive competence« z namenom omogočiti
prednosti pred svojo konkurenco na področju posamezne enote ali pa celotne
organizacije.
Avtor (Belak, 2002, str. 144) pa dodaja še razlago splošnih strategij, kjer je značilna
univerzalna uporabnost za organizacije.
2.2.2 Splošne strategije
Obstajajo splošne strategije, ki so v splošni uporabi za podjetja, brez vloge ravni.
Uporabljajo se lahko le za poslovna in programska-tržna področja ali pa za celotno
podjetje. Bleicher (1995, povzeto po Belak, 2002, str. 144) pri razvoju strategij izvira iz
lastnega delovanja, resursov, konkurence ter ponudbe. Možnosti strategij so navedene
spodaj:
a) na področju ponudbe
strategije oženja ali širjenja ponudbe svojih učinkov,
strategijo standardne ali individualne ponudbe;
b) na področju konkurence
defenzivne ali ofenzivne strategije,
imitativne ali inovativne strategije;
c) na področju lastnega delovanja
strategije stroškovno usmerjene racionalizacije ali strategije optimiranja dobička
z doseganjem tržne uspešnosti,
strategije avtarkičnega ali vzajemnega ustvarjanja vrednosti;
d) na področju resursov
strategije toge, nefleksibilne oskrbe podjetja ali fleksibilne oskrbe,
strategije specializirane ali univerzalne opremljenosti podjetja.
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Bleicher (1995, povzeto po Belak, 2002, str. 145) opisuje spodnje osnovne vzorce
strategij:
a) na področju ponudbe – strategijo standardizirane masovne ponudbe ali pa
individualne naročniške ponudbe,
b) na področju konkurence – konformistično (defenzivno, imitativno) ali pionirsko
(ofenzivno, inovativno) strategijo,
c) na področju lastnega delovanja – strategijo ustvarjanja sinergije z notranjimi potenciali
podjetja ali strategijo ustvarjanja sinergije z vsemi potenciali podjetja,
d) na področju resursov – strategijo determinističnega obvladovanja resursov ali
strategijo odprte ponudbe resursov.
2.2.3 Temeljne strategije
Belak (2002, str. 146) opredeljuje temeljno strategijo celovite organizacije kot globalni
odnos organizacije do svojega okolja z izbranimi lastnimi aktivnostmi v prihodnosti. S
temeljnimi strategijami organizacije določajo izbiro svojih aktivnosti v prihodnje in
načrtujejo mednarodno razvrščanje zmožnosti teh aktivnosti.
Belak (2002, str. 164) opredeli te strategije tudi kot ključne strategije podjetja.
Osredotočene so na spremembo trgov, spremembo aktivnosti ali pa spremembi obeh
dveh področij. Prav tako so pa lahko osredotočene na ukinitev trenutno aktualnih
aktivnosti ali pa v izboljšavo delovanja ter uvedbo novih aktivnosti.
Temeljna strategija deluje na področju treh glavnih težavnih predelov, ki so v zvezi s
podjetjem kot celoto (Wheelen, Hunger 2010, str. 252):
1. Usmerjanje celotnega podjetja glede krčenja, stabilnosti in rasti
usmeritvena strategija
2. Trgi oziroma panoge, v katerih bo podjetje poslovalo konkurenčno s poslovnimi
enotami in svojimi proizvodi portfolio analiza.
3. Način na katerega vodilni v organizaciji upravljajo dejavnosti in prenašajo
resurse ter vzdržujejo sposobnosti med enotami poslovanja ter programi
produktov.
Organizacija ima na voljo (Porter 1990 in Pučko 1999):
•
•
•

strategije nadaljnjega razvoja in/ali rasti podjetja,
strategije normalizacije, stabilizacije ali učvrstitve in
strategije dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih aktivnosti.

To so strategije, ki so osredotočene na spremembo tržišč, spremembo aktivnosti
oziroma obojega; lahko pa gre tudi za ukinjanje ali izboljševanje trenutnih aktivnosti ob
sočasnem vpeljevanju novih (Pučko 1999 in Bleicher 1995, povzeto po Belak 2010, str.
85).
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Spodaj bomo opredelili zgoraj omenjene vrste strategij.
Strategija rasti (razvoja) podjetja
Te strategije so osredotočene na rast. To pomeni, da morajo strateški planski cilji biti
osredotočeni le na napredek podjetja. Torej so cilji čim bolj stvarni ter prikazujejo
trenutno poslovanje, prihodnja pričakovanja višanja prodaje trenutnih produktov v
prihodnjem obdobju ter pričakovane izide od sprememb poslovanja (Pučko 2003, str.
176).
Poznamo dve vrsti strategije rasti, in sicer (Wheelen in Hunger, 2010, str. 255–268):
Koncentracija
-

-

Vertikalno rast/razvoj organizacija doseže na takšen način, da prevzame
aktivnost od dobavitelja oziroma distributerja. Organizacija raste tako, da
opravlja dobave oziroma naredi razpečavo svojih produktov. Namen tega je, da
se znižajo stroški, da je nadzor resursov, zagotovljena kvaliteta končnih
produktov ali kontakt odjemalcev. Organizacija lahko napreduje na notranji
način in sicer s širitvijo dejavnosti ali zunanje z akvizicijo. Rezultat tega je
vertikalna integracija. Ločimo dve vrsti integracije, in sicer povratna integracija
in vnaprejšnja integracija. Navpična rast je bistvena za podjetja ali poslovne
enote, ki imajo pomembno pozicijo med konkurenti v privlačni panogi.
Horizontalno rast/razvoj organizacija osvoji s širjenjem svojih produktov na
nove predele sveta. To poviša produktov ter storitev na trenutno obstoječe
trge. Podjetje lahko z notranjim razvojem oziroma zunanjo akvizicijo ali
različnimi zavezništvo raste horizontalno.

Diverzifikacija
-

-

Koncentrična sorodna diverzifikacija je primerna v primeru, ko ima podjetje
močan položaj v konkurenci ter je privlačnost te panoge precej nizko. Podjetje
poskuša vse svoje izkušnje, zmogljivosti proizvodnje ter izkušnje s trga, ki jih je
do sedaj koristila s uspehom v osnovni dejavnosti zdaj prenesti in uporabljati
uspešno tudi v novi panogi.
Konglomeratna nesorodna diverzifikacija pride v poštev, ko podjetje spozna, da
je panoga, ki se uporablja v tem trenutku nezanimiva ter da podjetju
primanjkuje sposobnega kadra ter izkušenj. Te izkušnje in sposobnosti pa bi bilo
možno prenesti na podobne storitve in produkte v podobnih panogah.
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Pri strategiji stabilizacije in krčenja bomo povzeli opis po Wheelen in Hunger (2010, str.
255–268).
Strategija stabilizacije
Sem uvrščamo tri strategije stabilizacije, in sicer:
-

-

-

Premor/nadaljevanje s previdnostjo – gre za premor oz. priložnost počitka
preden znova nadaljujemo rast ali krčenje. Gre za začasno strategijo, ki se jo
uporabi, dokler podjetje ni boljše ali pa, da se organizaciji omogoči, da
konsolidira resurse po obdobju hitre rasti.
Brez sprememb – gre za to, da v organizaciji ni nič novega. Podjetje sprejme
odločitve, ki podjetju omogoči nadaljevanje trenutnih aktivnosti. Na področju
delovanja ni varnih ter enostavnih priložnosti in nevarnosti, prav tako ne
bistvenih prednosti in slabosti organizacije.
Dobiček – gre za to, da v podjetju ne naredimo novega v slabšanju položaja,
vendar se vedemo, kot da so težave organizacije le trenutne. Organizacija skuša
na plastičen način obdržati profit tako, da zmanjšuje investicije ter izdatke.
Takšno strategijo lahko uporabimo, ko želimo organizaciji pomagati preko
trenutnih preprek, nikakor pa ji ne smemo slediti dolgoročno, saj se na takšen
način lahko poslabša položaj organizacije med konkurenco.

Strategija krčenja
Poznamo štiri vrste strategij krčenja, za katere se v primeru neugodnega stanja med
konkurenti in kasneje tudi nezadovoljivih izidov odloči management:
-

-

Preobrat se lahko izkoristi, ko težave v podjetju niso v kritičnem stanju.
Odvisno – podjetje samostojnost zamenja za varnost. Organizacija, ki ima slabo
pozicijo med konkurenco in sposobno strategijo preobrata.
Odprodaja/dezinvestiranje – odprodaja je še smiselna, če management lahko
iztrži zadovoljivo vrednost za solastnike ter zaposlene in ko soudeleženci
obdržijo svoja delovna mesta. Odločitev za dezinvestiranje organizacija izvede,
če pride do odprodaje neuspešnega oddelka oziroma programa.
Stečaj/likvidacija takrat, ko ni kupca za podjetje, ki propada.
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2.2.4 Poslovne strategije
Kot pravi Belak (2002, str. 147), poslovne strategije izhajajo iz osnovnih strategij celotne
organizacije – opisujejo cilje SPP in mednarodna opravila SPE za uresničitev ciljev.
Imamo več vrst strategij poslovanja. Vendar pri opisovanju iščemo odgovor na dve ključni
vprašanji (Wheelen, Hunger 2010, str. 234):
1. Ali naj konkuriramo na osnovi nizkih stroškov in s tem nizkih cen ali naj
diferenciramo naše produkte in storitve na drugih osnovah?
2. Ali naj konkuriramo z našimi glavnimi (največjimi) konkurenti za največji tržni
delež, ali pa se naj usmerimo na tržno nišo?
3. Organizacija ima na SPP priložnost kombinirati in izbirati med (Pučko 1999,
Porter 1985 povzeto po Belak, 2002, str. 147):
-

strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo,
strategijo diferenciacije proizvodov in
strategijo razvijanja tržne niše ali tržne praznine.

Strategije vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo izhajajo iz stroškov storitev ter
proizvodov, ki so konkurenčni. Celotni storitveni ali proizvodni programi lahko temeljijo
na stroškovni konkurenčnosti. Konkurenčnost na stroškovnem področju lahko podjetje
dosega le s načrtovanjem ter v zniževanje osredotočenim razvojem nabave in prodaje
ter vseh strojev in preostalih sestavin, financiranja, opravljanja, storitev in proizvodnje.
(Belak, 2002, str. 147–148).
Strategije diferenciacije določenih SPP izvirajo iz raznolikosti storitev ter produktov teh
področij primerjalno s ponudbo konkurenčnih podjetij. Prav tako pa tudi pri tej strategiji
odhodke oz. stroške ne smemo zapostaviti. Glavno vlogo ima diferenciacija vseh področij
posameznega SPP primerjalno s konkurenti. Pri opisovanju strategij diferenciacije si
podjetje prizadeva zmanjšati stroške, ki nimajo vpliva na diferenciacijo produktov ter
storitev organizacije. Za izvajanje takšne strategije je pa bistveno razumevanje trga ter
dovolj dobro poznavanje ali bo trg sposoben pokriti tudi stroške diferenciacije (Belak,
2002, str. 148).
Strategije razvoja tržne niše izvirajo predvsem iz stroškovne učinkovitosti SPP ali pa
diferenciacije, osredotočene na posebno tržno nišo. Vodstvo v organizaciji mora nato
analizirati tržno nišo ter se odločiti za strategijo s katero bodo ponudili produkte ali
storitve v izbrani tržni niši. Razvoj izbranega SPP se lahko usmeri v podrobnejše delovanje
na določenih tržnih nišah, to se pa lahko doseže z diferenciacijo oziroma z znižanjem
stroškov (Belak, 2002, str. 148).
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3 PROCES IN METODE PLANIRANJA NA RAVNI STRATEŠKEGA
MANAGEMENTA
3.1 Iskanje strateških možnosti in strategij
Postopki planiranja na ravni strateškega managementa zajemajo (Belak, 2002, str. 149):
• iskanje strateških možnosti in strategij
• izbiro in ekonomsko vrednotenje strategij
• programiranje uresničitve izbranih strategij
Strateške strategije in možnosti naj bi podjetja iskala v lastnem prostoru. Tako strategije
kot tudi razvojne priložnosti izvirajo iz oskrbnih in prodajnih tržnih priložnosti
organizacije, da možnosti tudi uporabi (Belak, 2002, str. 149).
Mugler (1995, 132–143, povzeto po Belak, 2002, str. 149) opisuje štiri strateška področja,
ki so bistvena za določitev razvitosti potencialov in strategij organizacije. Opisana
področja so kombinirana sledeče:
1) prodajnih trgov ter možnih aktivnosti podjetja, izraženih z mednarodnimi
produkti in storitvami tega podjetja,
2) oskrbnih trgov s energijo, surovinami, materiali in potrebami organizacije po
naštetih resursih ter sredstvi delovanja.
3) trga delovne sile ter potrebnih udeležencev organizacije,
4) trga kapitala ter potrebnih vrst kapitala.
V spodnjih razpredelnicah bomo prikazali primere strateških možnosti na različnih
odločitvenih področjih.
Slika 1: Strateške alternative na odločitvenem področju »proizvodi – trg«
Proizvodi
Prodajni
Trgi

Stari

Novi

Prodor na trg

Inovacija proizvoda

Razširitev trga

Diverzifikacija

Stari

Novi

Vir: Mugler 1995, povzeto po Belak, 2002, str. 150

Iz slike 1 lahko razberemo, da imajo organizacije možnost izbire z uskladitvijo trenutnih
in bodočih trgov na katerih delujejo. Tukaj so navedene naslednje dejavnosti:
- prodor na nove trge,
- inovacijo proizvodov,
- širitev trga,
- diverzifikacijo.
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Slika 2: Strateške alternative na odločitvenem področju »resursi – nabavni trgi«
Proizvodi
Oskrbni
trgi

Stari

Novi

Prodor na nabavni trg

Inovacija resursov

Razširitev nabavnega trga

Diverzifikacija resursov in
trga

Stari

Novi

Vir: Mugler 1995, povzeto po Belak, 2002, str. 150–151

Slika 2 ponazarja obstoječe in nove oskrbne trge podjetij ter resurse teh načelnih
možnosti:
- prodor na nabavne trge,
- inoviranje proizvodnih dejavnikov,
- razširitev oskrbnih trgov (npr. z uvozom),
- diverzifikacija trgov in dejavnikov.
Slika 3: Strateške alternative na odločitvenem področju »sodelavci – trg delovne sile«
Sodelavci
Trgi
delovne sile
Stari

Novi

Stari

Novi

Enaka kvalifikacija z istega
trga delovne sile

Nova kvalifikacija z istega
trga delovne sile

Enaka kvalifikacija z
novega trga delovne sile

Nova kvalifikacija z novega
trga delovne sile

Vir: Mugler 1995, povzeto po Belak, 2002, str. 151.

S slike 3 je možno razbrati osnovni pomen kvalifikacijske ustreznosti sodelujočih v
podjetju ter verjetnosti za prekvalifikacijo. Glavni dejavnik za spremembo trenutnih
kadrov s svežimi kadri niso osebe kot takšne, temveč njihova ustreznost. Na prvem mestu
je vedno volja ter veščine in želje, tudi ko govorimo o strateškem managementu.
Slika 4: Strateške alternative na odločitvenem področju »kapital – trg kapitala«
Vrsta kapitala

Trgi
kapitala
Stari

Novi

Stari

Novi

Isti financerji in iste vrste
kapitala

Sprememba strukture
kapitala

Novi financerji in iste
vrste kapitala

Nove vrste kapitala z
novega trga kapitala

Vir: Mugler 1995, povzeto po Belak, 2002, str. 151
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S slike 4 so razvidni osnovni odnosi med trgom kapitala ter vrstami kapitala za določanje
razvojnih zmožnosti in strategij organizacije.

3.2 Izbira in ekonomsko vrednotenje strategij
Belak (2002, str. 155) pravi, da ocenjevanje strategij ni poseben način merjenja, ampak
gre za sortiranje pomembnosti značilnosti strategij, ki so na voljo glede na spremenljivke,
ki so določene na začetku.
Številni avtorji (Kajzer 1982, Kostić Kukoleča 1980, Božić 1987, povzeto po Belak, 2002,
str. 156) so mnenja, da je ocenjevanje kriterijev glavno oz. osnovno za izid dejanske
vrednosti vsake organizacije.
Po vrednotenju je na vrsti izbor. Tako tudi izbiramo strategijo organizacije. Šele ko imamo
strategije ovrednotene izberemo slabše od boljših ter izločamo slabše dokler ne pridemo
do najboljših. Seveda pa imajo pri tem glavno vlogo kriteriji s pomočjo katerih izbiramo
strategije za prihodnost organizacije (Belak 2002, str. 156).
Kot ugotavlja Belak (2002, str. 157), ljudje ne razumemo, da se podjetja v prihodnje za
nekatere strategije svojega napredka odločajo zaradi pričakovanj, ki naj bi bila
najpomembnejša za napredek v prihodnosti. Torej, da podjetje izbere pravo strategijo,
je pomembna izbira lastnosti že v začetku, po kateri se v podjetju nato uravnavajo vse do
zaključne strategije, ki naj bi bila odločilna za razvoj v prihodnosti. Čeprav imajo
organizacije pri izbiranju in določanju teh lastnosti zadostno selekcijo, so vseeno
omejene z načinom ocenjevanja. Gre za dve vrsti lastnosti oziroma dejavnikov strategij,
1) otipljivi, kvantitativni ali kolikostni in 2) neotipljivi, kvalitativni ali kakovostni.
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Slika 5 prikazuje proces izbire strategij v podjetju.
Slika 5: Proces izbire strategij

Vir: Belak 2002, str. 165

Kriteriji izbire strategij določajo značilnosti strategij in lastne uresničitvene možnosti
večinoma opredeljene kot doseženo razmerje teh lastnosti ( Belak 2002, str. 165).
Kriteriji vrednotenja temeljijo na primerjavi med seboj ovrednotenih lastnosti v strategiji
s pričakovanjem pozitivnega izida oziroma učinkov, ki bi dosegli cilj. Za kriterije
vrednotenja bodočih strategij uporabimo izmerjene rezultate uresničitvenih strategij.
Mere strategij pa so izražene z merami njihovih uresničitvenih možnosti. Rezultati mer
oziroma možnosti strategij so odvisni od postopkov, kakovosti meritev ter merskih enot
(Belak 2002, str. 170).
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3.3 Programiranje uresničitev izbranih strategij
Programiranje uresničitve je še zadnja točka v postopku načrtovanja na ravni strateškega
managementa. Program realizacije izbranih strategij je temelj za povezovanje
managementa strategij z managementom izvedb na operativni in taktični ravni
organizacije (Belak 2002, str. 172).
Te povezave so lepo prikazane na sliki 6.
Slika 6: Programiranje uresničitev strategij

Vir: Belak 2002, str. 173

Programiranje uresničitve obsega določanje uresničevanja strategij po hierarhiji v
določeni fazi. Omenjeno programiranje je težavno strokovna naloga, saj mora že v osnovi
biti bazirano na razumevanju mnogih različnih faktorjev, ki so ključni za doseganje
vnaprej določenih strategij organizacije. Takšno programiranje je torej v stiku s
pojasnjevanjem pomembnih in potrebnih ter razpoložljivih resursov organizacije.
Fred (2005, str. 241–282) izhaja iz spoznanja, da uspešno postavljena in izdelana
strategija še ne pomeni uspeha organizacije. To pomeni, da se sama izvedba strategije
zelo razlikuje od izdelave strategij.
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3.4. Metode
Obstaja več metod planiranja na ravni strateškega managementa. Razdelimo jih lahko v
dve skupini (Belak 2002, str. 175):
•
•

Metode za proučevanje okolja in napovedovanje s tem povezanih priložnosti in
nevarnosti za organizacijo.
Metode za proučevanje organizacije z opredelitvijo njegovih prednosti in
slabosti.

Podrobneje bomo preučili le nekatere izmed metod, ki smo jim v času študija namenili
največ pozornosti. Veliko število različnih metod nam ne dopušča obravnave vseh. V
nadaljevanju bomo posvetili posebno pozornost naslednjim metodam: Analiza resursov
in/ali zmožnosti organizacije, Sinteza notranjih dejavnikov – IFAS tabela, PESTEL analiza
in Sinteza zunanjih dejavnikov - EFAS tabela. Gre za metode, ki jih najdemo v številni
literaturi in so v uporabi v številnih podjetjih.
Metode za proučevanje organizacije
Analiza resursov in/ali zmožnosti organizacije
Pri analizi zmožnosti in/ali potenciala organizacije avtorji svetujejo raznovrstne metode.
Lombriser in Abplanalp (2005, povzeto po Duh, 2011, 76) priporočata delovni list za
analizo resursov/zmožnosti, ki naj bo zasnovan glede na opravila.
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Slika 7: Delovni list za analizo resursov/zmožnosti podjetja

Vir: Lombriser in Abplanalp (2005, povzeto po Duh, 2011, 76).

Wheelen in Hunger (2010, 195–211) svetujeta detajlno analizo tradicionalnih funkcijskih
področij za določanje slabosti ter prednosti. Ob tem navajata, da ne gre le za podrobnejše
raziskovanje človeških, fizičnih in finančnih resursov, temveč prav tako tudi za zmožnosti
soudeležencev v organizaciji, da izpolnjujejo cilje, politiko in strategije s planiranjem.
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Sinteza notranjih dejavnikov (IFAS tabela)
IFAS je izpeljanka iz angleških besed: Internal Factors Analysis Summary.
Slika 8: IFAS tabela
Notranji
dejavniki
Prednosti:
-…
Slabosti:
-…
Skupna ocena

Teža

Ocena

1.00

______

Tehtna ocena

Komentar

Vir: Prirejeno po Wheelen in Hunger (2010, str. 212).

IFAS tabela je namenjena sintezi notranjih dejavnikov in prikazuje način za povzetek
ključnih dejstev o notranjih dejavnikih v okviru slabosti in prednosti, ter za proučitev,
kako uspešno se management organizacije sooča s temi dejavniki (ocena) glede na
pomembnost teh dejavnikov za organizacijo (teža) (Wheelen, Hunger 2010, str. 212–
213).
Stolpec 1: V prvi stolpec se zapišejo notranji dejavniki podjetja (8 do 10 dejavnikov), ki
so opredeljeni kot prednosti in slabosti.
Stolpec 2: V drugem stolpcu se določi teža od zelo pomembno (1.0) do nepomembno
(0.0), ki je opredeljena na podlagi možnega učinka tega dejavnika na položaj konkurence
organizacije. Večja kot je teža, večjo pomembnost nosi ta dejavnik za uspeh organizacije.
Stolpec 3: V tretjem stolpcu se določi ocena od izvrstno (5.0) do slabo (1.0), odvisno pa
je od tega, kako dobro organizacija ta dejavnik obvladuje.
Stolpec 4: V četrtem stolpcu se izračuna tehtna ocena, ki jo prejmemo tako, da oceno
pomnožimo z težo. Tehtna ocena pomeni od 5.0 – izvrstno, do 1.0 – slabo in 3.0 –
povprečno.
Stolpec 5: Je namenjen zapisovanju dodatnih komentarjev na področju izbire dejavnikov,
ocene in teže.
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Metode za proučevanje okolja
PESTEL analiza
PESTEL analiza je analiza političnih, gospodarskih, družbeno-kulturnih, tehnoloških,
ekoloških in pravnih dejavnikov.
Slika 9: Seznam pomembnejših spremenljivk PESTEL analize

Vir: Lynch (2009, str. 82, povzeto po Duh, 2011, str. 64)

Lynch (2009, str. 82, povzeto po Duh, 2001, str. 64) govori o tem, da je PESTEL analiza
dobra kot njeni izvajalci. Meni, da se je bolje usmeriti na le nekaj temeljito raziskanih ter
utemeljenih kriterijev. Samo naštevanje večih dejavnikov ima skoraj ni uporabno.
Pušnik (2010, str. 6) meni, da s PESTEL analizo lahko presojamo različne situacije. Lahko
presojamo obstoječe strategije ali pozicije podjetja, smer namena podjetja, tržni položaj
podjetja ali ideje. Raven analize je povezana z namenom in ciljem analize. Analizira se
lahko široko področje delovanja ali okolje določene države.
Delovanje podjetij in strategije so odvisne od več vplivov zunanjega okolja in ga morajo
zato upoštevati. Ena izmed metod za analiziranje poslovnega okolja je identifikacija in
razlaga ključnih lastnosti zunanje okolice, ki imajo vpliv na obratovanje organizacije.
Najenostavnejša oblika analize je PESTEL analiza, saj vsak vidik okolja vsebuje več
individualnih elementov. Ti se analizirajo za ugotovitev, kakšen vpliv imajo na podjetje
(Korez-Vide 2010, str. 17).
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Sinteza zunanjih dejavnikov (EFAS tabela)
EFAS je izpeljanka iz angleških besed: External Factors Analysis Summary.
Slika 10: EFAS tabela
Zunanji
dejavniki
Priložnosti:
-…
Nevarnosti:
-…
Skupna ocena

Teža

Ocena

1.00

______

Tehtna ocena

Komentar

Prirejeno po Wheelen in Hunger (2010, str. 174)

EFAS tabela je namenjena sintezi zunanjih dejavnikov in prikazuje možen način za
povzetek ključnih dejstev o zunanjih dejavnikih v okviru nevarnosti ter priložnosti in za
proučitev, kako uspešno se management organizacije sooča s temi dejavniki (ocena)
glede na njihovo pomembnost za organizacijo (teža) (Wheelen, Hunger 2010, str. 174–
175).
Stolpec 1: V prvi stolpec se zapišejo zunanji dejavniki podjetja (8 do 10 dejavnikov), ki so
opredeljeni kot priložnosti in nevarnosti.
Stolpec 2: V drugem stolpcu se določi teža od zelo pomembno (1.0) do nepomembno
(0.0), ki je opredeljena na podlagi možnega učinka tega dejavnika na položaj konkurence
organizacije. Večja kot je teža, večjo pomembnost nosi ta dejavnik za uspeh organizacije.
Stolpec 3: V tretjem stolpcu se določi ocena od izvrstno (5.0) do slabo (1.0), odvisno pa
je od tega, kako dobro organizacija ta dejavnik obvladuje.
Stolpec 4: V četrtem stolpcu se izračuna tehtna ocena, ki jo dobimo tako, da težo
pomnožimo z oceno. Tehtna ocena pomeni od 5.0 – izvrstno, do 1.0 – slabo in 3.0 –
povprečno.
Stolpec 5: Je namenjen zapisovanju dodatnih komentarjev na področju izbire dejavnikov,
ocene in teže.
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Metode za celovito presojo podjetja in okolja
SWOT analiza
SWOT je izpeljanka iz angleških besed Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
(prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti), ki so strateški dejavniki za neko
organizacijo. SWOT prikaže odgovor na vprašanje, za katerega je odgovoren
management: Ali bomo z investiranjem v naše prednosti le te še bolj ojačali, ali pa se
bomo osredotočili v investicijo v naše slabosti in jih s tem dvignili vsaj na konkurenčno
raven? (Wheelen, Hunger 2010, str. 224).
SWOT analizo sestavljajo štiri polja. V prvih dveh poljih ocenjujemo notranje okolje, in
sicer prednosti in slabosti podjetja. V drugih dveh poljih pa ocenjujemo zunanje okolje,
in sicer morebitne priložnosti in nevarnosti za podjetje.
Slika 11: Seznam možnih dejavnikov SWOT analize

Vir: Lynch 2009, str. 302, povzeto po Duh, 2011, str. 83 in 84)
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Lynch (2009, 302, povzeto po Duh, 2011, str. 83 in 84) predlaga, da je za kakovostno
uporabo SWOT analize smiselno upoštevati naslednje:
• kratka in jedrnata,
• povezanost slabosti ter prednosti s osnovnimi dejavniki uspešne panoge,
• slabosti ter prednosti morajo biti predstavljene v konkurenčnem smislu,
• specifične ter jasne izjave,
• razlikovanje med tem kje je organizacija trenutno in kje želi biti,
• realnost glede slabosti ter prednosti organizacije in konkurence.
V nadaljevanju bomo prikazali možne prednosti in slabosti uporabe SWOT analize
(povzeto po Biloslavo, 2008, str. 73–77).
Prednosti SWOT analize:
-

enostavna za uporabo,
zagotavlja organizaciji trajnejšo konkurenčno prednost,
pomaga, da se v organizaciji hitreje dosežejo postavljeni cilji in izkoristijo
priložnosti na trgu,
omogoča večjo dobičkonosno rast,
pomaga pridobiti nove konkurenčne prednosti.

Slabosti SWOT analize:
-

prepoznane prednosti same še ne zagotavljajo trajnostne konkurenčne
prednosti organizaciji,
prepoznavanje zunanjih izzivov in nevarnosti je lahko preveč ozko in usmerjeno
na tradicionalne opredelitve segmentov,
SWOT analiza je usmerjena v analizo stanja v podjetju in njenem okolju v
nekem trenutku, ne da bi prepoznala procese, ki so pripomogli do tega stanja,
SWOT analiza lahko vodi k prevelikemu osredotočanju na en ali več elementov
okolja, ne da bi pri tem upoštevala celotno podobo, ki se kaže v opravljeni
analizi.
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Sinteza zunanjih in notranjih dejavnikov (SFAS matrika)
Wheelen in Hunger (2010, str. 224–225) sta razvila EFAS in IFAS tabeli, ki sta predstavljeni
v prejšnjih točkah. Kot skupek vsega ugotovljenega pa sta izdelala še SFAS matriko (angl.
Strategic Factors Analysis Summary) kot izboljšavo za SWOT analizo. Z omenjeno analizo
združimo dejavnike podjetja na takšen način, da izdelamo kombinacijo notranjih
dejavnikov IFAS tabele z zunanjimi dejavniki EFAS tabele ter izdelamo novo
razpredelnico.
Slika 12: SFAS matrika
Strateški dejavniki

Teža

Ocena

Najpomembnejše
prednosti in slabosti
Najpomembnejše
priložnosti in
nevarnosti
Skupna ocena

1.00

______

Rezultat

Trajanje
Kratko Srednje Dolgo

Komentar

Vir: Prirejeno po Wheelen in Hunger (2010, str. 227)

V nadaljevanju bomo prikazali korake oblikovanja SFAS matrike in obrazložili posamezne
stolpce matrike.
Stolpec 1: V prvi stolpec se vpišejo dejavniki strategije, ki so najbolj pomembni glede na
pomembnost iz IFAS in EFAS tabele.
Stolpec 2: V drugem stolpcu določimo pomembnost vsakemu notranjemu in zunanjemu
strateškemu dejavniku. Tudi tukaj velja pravilo, vsota pomembnosti vseh dejavnikov je
1.0.
Stolpec 3: V tretjem stolpcu določimo oceno, glede na to, kako dobro organizacija ta
dejavnik obvladuje v tem trenutku.
Stolpec 4: V četrtem stolpcu zapišemo možne rezultate, ki jih prejmemo z množenjem
pomembnosti iz stolpca 2 in ocene iz stolpca 3.
Stolpec 5: V petem stolpcu označimo trajanje, ki je: dolgoročno (3 leta in več),
srednjeročno (1-3 leta) ter kratkoročno (manj kot 1 let).
Stolpec 6: Zadnji stolpec je stolpec za opombe ali komentarje, ki jih lahko enačimo s
komentarjem iz IFAS ter EFAS tabel.
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4 RAZVOJNA ANALIZA PODJETJA UNIOR D. D.
4.1 Osnovni podatki o podjetju
4.1.1 Podjetje ob ustanovitvi
Podjetje Unior, d. d., se je na dan ustanovitve imenovalo Štajerska železo-industrijska
družba (Kovaški obrat s imenom Štajerska Zreče). Ustanovitev je bila leta 1919 v Zrečah.
Ustanovitelj te družbe je bil Milko Bremec. Pravna oblika je bila družba z omejeno zavezo.
Glavna dejavnost je bila izdelava kovanega ročnega orodja za kmetijstvo, gozdarstvo ter
raznorazne obrti.
V času svetovne vojne je prišlo do požiga obrata vendar so po koncu vojne obrat obnovili
ter ga poimenovali Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) in ustanovili družbo last. V letih
1951–1954 so opravili rekonstrukcija tovarne: naredili so utopno kovanje, čemur so
sledila ročna orodja, kot so klešče in ključi. Nato so za industrijske potrebe izdelovali še
utopno kovane odkovke, ki so se pričeli uporabljati v avtomobilski proizvodnji. Prav tako
pa so te odkovke nato razširili še na traktorje, kolesa, mopede in na sploh na motorje z
notranjim izgorevanjem.
V letu 1974 so v tovarni začrtali nove plane za prihodnost s čimer so prišle tudi nove vizije
ter novo ime UNIOR, tovarna kovanega orodja Zreče. Novo ime je okrajšava za
UNIverzalno ORodje (UNIOR). V organizaciji so se nato s tem imenom ter blagovno
znamko podali na svetovni trg. Danes so njihovi produkti po kakovosti v globalnem vrhu.
Leta 1975 je organizacija začela širitev poslovanja na druga področja saj so pričeli z
izgradnjo klimatskega zdravilišča ter olimpijskega središča Rogla. Nato pa še v letu 1978
z Zdraviliščem Terme v Zrečah. Kasneje so postavili še več smučarskih vlečnic, mnogo
bivalnih ter športnih nepremičnin na Rogli ter jo ožigosali kot eno najboljših športnorekreacijskih turističnih centrov v naši državi. Zdravilišče Terme Zreče so pa z novimi
razsežnostmi postavili v vrh najboljših ter najbolj obiskanih turističnih točk v Sloveniji.
V 80. letih se je podjetje na področju evropske avtomobilske industrije uveljavilo kot
eden večjih ter pomembnejših proizvajalcev odkovkov. Podjetje spada med glavne
dobavitelje za organizacije kot so BMW, VW ter ostale.
V 90. letih je Unior pričel širiti izvoz ročnega orodja po vsem svetu s pomočjo
distribucijskih podjetij za prodajo ter trženje v Singapurju, Franciji, Makedoniji, Nemčiji,
Španiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji ter Grčiji.
V letu 1997 so podjetje Unior spremenili v družbo delničarjev. V tistem času je
organizacija že delovala v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.
Organizacija danes žanje ugled na nivoju ter moderno proizvodne procese. Spada med
najpomembnejše domače izvoznike ter je pomemben partner evropske avtomobilske
industrije (Letno poročilo, 2014).
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4.1.2 Današnje podjetje
Vrsta in obseg podjetja
Podjetje Unior, d. d., glede na dejavnost spada med sekundarni (kovinsko-predelovalna
dejavnost) in terciarni (turistična dejavnost) sektor.
Glede na velikost podjetja spada družba Unior, d. d., med velike organizacije, saj ima
2.105 zaposlenih, prav tako čisti prihodki od prodaje presegajo 35.000.000 evrov in
vrednost aktive presega 17.500.000 evrov, podatki veljajo za leto 2014.
Glede na tehnično-ekonomsko sestavo organizacijo uvrščamo med delovno intenzivno
podjetje. Delež kapitala je majhen v primerjavi z deležem zaposlenih, zato je delež
stroškov za plače v celotnih stroških relativno visok.
Glede na pravno obliko spada družba med kapitalske družbe, saj gre za delniško družbo.
Dejavnost podjetja Unior, d. d.
Podjetje Unior, d. d., sodi v skupino največjih ter najbolj pomembnih podjetij na
domačem ozemlju ko govorimo o izvozu. Podjetje ima štiri programe in sicer Turizem,
Ročno orodje, Odkovke ter Strojno opremo. Gre za družbo, ki stremi k visoki kakovosti,
nenehnemu višanju produktivnosti, doseganju dobička ter visokemu izkoriščanju svojih
zmogljivosti. Podjetje že vrsto let deluje v skladu s certifikatom globalnega standarda
kakovosti ISO 9001 (Unior, 2015a).
Program Ročno orodje
Program Ročno orodje obsega več kot 5500 vrst ročnih orodij, ki jih družba trži pod
blagovno znamko Unior. Sem sodijo klasična ročna orodja, kot so klešče, škarje, izvijači
nasadni ključi, kladiva, snemalci, ter namenska ročna orodja, kot so kolesarsko,
avtomobilsko, merilno, izolirano, pnevmatsko, motoristično in kovinska embalaža.
Poleg tega razvijajo in proizvajajo še specifična ročna orodja na podlagi zahtev kupcev
pod njihovo blagovno znamko (Letno poročilo, 2014).
Program Odkovki
Prva in glavna aktivnost programa Odkovki je utopno kovanje jekla, čemur nato sledi še
obdelava odkovkov na strojni način ter proizvodnja kjer sintrajo dele iz kovinskih prahov.
Podjetje je ekskluzivni dobavitelj zahtevnih odkovkov ter sintranih delov
najkakovostnejšim organizacijam na področju avtomobilske industrije (Unior, 2015b).
Program Strojna oprema
Obsega razvoj ter izdelavo CNC stružnic, ki so namenjeno za serijsko obdelovanje
odkovkov ali aluminijastih odlitkov. Podjetje ima dolgoletne izkušnje na področju
konstrukcije in izdelave namenskih strojev. Vse tehnične rešitve so prilagojene in izdelane
po izraženih željah kupcev (Unior, 2015c).
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Program Turizem
Program Turizem sestavljajo Terme Zreče, Rogla in Krvavec, ki so povezani v okviru
blagovne znamke Unitur. Terme Zreče ponujajo termalno zdravilišče s srednjegorskim
športnim centrom in smučiščem Rogla. Program Turizem gostom ponuja raznoliko
turistično in športno infrastrukturo, aktivno preživljanje prostega časa, sprostitve in
strokovne zdravstvene rehabilitacije (Letno poročilo, 2014).
Operacijski, tržni in kognitivni prostor delovanja
Operacijski prostor je lokalen, saj ima podjetje Unior, d. d., sedež v Sloveniji, Kovaška
cesta 10, 3214 Zreče.
Tržni prostor je globalen, ker prodajajo izdelke v tujini in jih izvažajo v več kot sto držav
po svetu. Podjetje se oskrbuje predvsem z domačimi resursi – slovenska jeklarna. Jeklo,
ki je osnova, pridobiva iz Jeklarne Štore, d. o. o., s katero sodelujejo že od leta 1999 in v kateri
ima podjetje Unior, d. d., 29,25-odstotni lastniški delež.

Kognitivni prostor je globalen, saj podjetje pridobiva zunanje informacije, zaradi
orientacije na zunanjih tržiščih (ideje za nove izdelke – konkurenčni izdelki) ter internih
izkušenj in znanj, ki se nadgrajujejo že skoraj 100 let.
Razvojna vizija, politika in strategije
Vizijo ima podjetje Unior, d. d., zapisano:
"Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in
turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, z dobavitelji,
s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo
rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša bruto dodana vrednost na zaposlenega je
35.500 EUR, čisti prihodki od prodaje pa znašajo 198 milijonov EUR. Zagotavljamo varno
naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE), vsaj 5,5 odstotka in prihodnost zaposlenim. Smo
povezovalni člen v dinamični Skupini, ki izkorišča svoje sinergije in dosega 255 milijonov
EUR prodaje ter s pridruženimi podjetji zaposluje 4.195 ljudi" (Unior, 2015d).
Podjetje politike nima formalno zapisane, povedali pa so naslednje:
Največjo korist ter vrednost za sodelavce, delničarje in ekonomsko, ekološko in družbeno
okolje bodo ustvarili z upoštevanjem moralnih vrednot ter z uresničevanjem strateških
nalog, temeljnih ter izvedbenih ciljev, planom uspešnosti ter poslanstvom in vizijo kot je
zapisano v poslovnem načrtu.
Podjetje ima zapisano strategijo. Njihova strategija zajema temeljna in strateška načela,
ki so kasneje pojasnjena.
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Temeljna načela za doseganje ciljev
Podjetje (Unior, 2015e) navaja kot temeljno načelo, nadaljevanje poti k nenehni
odličnosti. Ta se pa lahko doseže z dinamičnim sistemom vodenja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezultati zadovoljivi za vse udeležence.
Trajna vrednost se doseže s osredotočenostjo na odjemalce.
Jasno zastavljena stanovitnost ter vodenje.
Upravljanje dejstev ter procesov bo urejeno z medsebojno povezanih ter
odvisnih procesov in sistemov.
Povečati pripadnost podjetju z vključevanjem zaposlenih v razvoj.
Izobraževanje in inoviranje bo prispevalo k novim priložnostim za spremembe
in izboljšave ter intelektualno lastnino.
Razvijanje in vzdrževanje partnerskih odnosov.
Razvijanje družbene odgovornosti in ekološke trajnosti bo osredotočeno na
lokalno in globalno skupnost v sedanjem in prihodnjem času.

Strateška načela za doseganje ciljev
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Upravljanje na področju povečanja stabilnosti, ustvarjanja vrednosti, izboljšave
donosnosti ter zagotavljanje pozitivnega finančnega stanja.
Izpolnjevati pričakovanja vseh udeležencev, predvsem solastnikov.
Povečati in zagotoviti zadovoljstvo kupcev.
Vzpodbujati zaposlene k pripadnosti, spoštovanju, zaupanju in pozitivnemu
odnosu do dela, prav tako pa skrbeti tudi za varnost ter zdravje vseh zaposlenih,
inovativnost, motiviranost, usposabljanje, komuniciranje in timsko delo.
Izpolnjevati obojestransko zadovoljstvo z dobavitelji in z ostalimi
zainteresiranimi soudeleženci.
Izkoriščati priložnosti in prednosti ter odpraviti nevarnosti in slabosti.
Proizvajati zdravstveno sprejemljiva živila in varne ekološko ustrezne izdelke.
Prav tako tudi utrjevati lastnosti izdelkov in uvajati nove tehnologije, storitve
ter izboljševati blagovno znamko.
Izboljševati rast in gospodarsko moč, zagotavljati napredek razvoja ter izkoristiti
naravno klimatske zmožnosti. Razširiti storitve in tehnologije z dodano
vrednostjo ter izdelke, ki so boljši od konkurence. Prav tako tudi razviti
prodajno mrežo ter pričeti poslovati na mednarodnih trgih, kjer trenutno
podjetje še ni prisotno.
Izboljševati sinergijske učinke v skupinah in modernizirati kapacitete,
dopolnjevati logistiko, storitve ter tehnologije.
Prizadevati za izboljševanje vpliva na okolje, kot so: emisije v okolje,
zmanjševanje izrabe virov in preprečevanje onesnaževanja.
Skrbeti za informacijski sistem in za informacijske potrebe odjemalcev.
Tehnologije, ki služijo za potrebe po varnosti in kakovosti.
Uvedba procesa nenehnih izboljšav in nadzor nad izvedbo strategij. Upoštevati
organiziranost procesov, izboljšati notranje procese poslovanja ter jih
produktivno povezati.
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•
•
•
•
•

Spoštovati zakon in ostale predpise zakonodaje.
Izvajati strateške in projektne naloge na osnovi postavljenih ciljev.
Nadgrajevati strateško povezovanje družbe.
Skrbeti za lastniško strukturo, ki bo podpirala doseganje strateških ciljev
družbe.
Učinkovito upravljati in organizirati družbo.

Podjetje (Unior d. d., 2015e), želi z uresničitvijo strateških in temeljnih načel povečati
ekonomičnost, produktivnost ter gospodarsko moč. Prav tako pa s tem želi zagotoviti
varnost ter izboljšati poslovno sposobnost. Družba teži tudi k izpolnjevanju pričakovanj
lokalne skupnosti, svojih delničarjev in strank ter zaposlenih.
Uresničitvene strukture podjetja Unior, d. d.
Vodstvena struktura
Podjetje Unior, d. d., uporablja dvotirni upravljalni sistem. Naloge uprave in nadzornega
sveta so skladno z zakonodajo in statutom ločene tako, da uprava vodi posle družbe,
medtem ko je pa nadzorni svet odgovoren za nadzorovanje samega poslovanja. Poleg
tega v družbi deluje še izvršilni odbor, ki ga tvorijo izvršilni direktorji posameznih
programov, izvršilni direktor za splošne zadeve in trenutni zastopnik, ki je član uprave do
novega imenovanja. Glavna naloga članov izvršilnega odbora je, da samostojno s
pooblastili upravljajo programe (Letno poročilo, 2014).
Lastniška struktura
Lastniška struktura prikazana na dan 31. 12. 2014.
Tabela 1: Lastniška struktura
Število
Delničar
delnic
PDP, d. d.
1.053.418
Kapitalska družba, d. d.
157.572
SDH, d. d.
65.661
Zavarovalnica Triglav, d. d.
100.000
Abanka, d. d.
24.870
Poslovni partnerji družbe
764.825
Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci 432.303
Ostali
248.765
SKUPAJ
2.838.414

Lastniški
delež
37,11 %
5,55 %
2,31 %
3,52 %
0,88 %
26,95 %
14,91 %
8,76 %
100,00%

Vir: Unior, d. d. (2015a)

Iz tabele 1 je lahko razbrati, da ima največji delež delnic PDP, d. d., in sicer 37,11odstoten, sledijo poslovni partnerji družbe s 26,95-odstotnim in zaposleni, bivši
zaposleni ter upokojenci s 14,91-odstotnim lastniškim deležem.
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Kadrovska struktura
Podjetje Unior, d. d., čuti odgovornost do svojih zaposlenih in se trudi, da jim omogoča
dobre delovne razmere ter številne možnosti za izobraževanje in usposabljanje.
Pomembno je, da so vsi ti vložki del delovnega procesa in da se zaposleni v svojem
delovnem okolju počutijo dobro (Letno poročilo, 2013).
Tabela 2 prikazuje število zaposlenih po programih v podjetju.
Tabela 2: Podatki o zaposlenih
Leto
Skupno število zaposlenih
Program Odkovki
Program Ročno orodje
Program Strojna oprema
Program Turizem
Skupne službe
Vzdrževanje
Povprečna starost

2014
2.105
951
388
153
386
132
95
41,5

2013
2.122
932
384
176
405
131
94
41,4

Vir: Letno poročilo, (2014)

Leta 2014 je bilo v podjetju Unior 2.105 zaposlenih. To število se je v enem letu zmanjšalo
za 0,8 % oziroma za 17 zaposlenih. Skladno z gibanjem naročilnega stanja se je število
zaposlenih povečalo v programu Odkovki. Večina novih delovnih mest je za določen čas.
Število novo zaposlenih ljudi v podpornih službah (Skupne službe in Vzdrževanje) se je
minimalno zmanjšalo. Zaradi slabe sezone poleti in poznejšega začetka zimske sezone se
je velikost zaposlenih v največjem številu skrčilo na področju programa Turizem (Letno
poročilo, 2014).
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Organizacijska struktura
Slika 13: Organizacijska struktura podjetja Unior, d. d.

Vir: Interno gradivo podjetja Unior, d. d.

S slike 13 je razvidno, da ima podjetje Unior, d. d., divizijsko (produktno) organizacijsko
strukturo. Tovrstna struktura je po navadi od zgoraj navzdol razdeljena po posameznih
podskupinah. Posamezne funkcije so prikazane decentralizirano na ravni panoge znotraj
proizvodnega podjetja. Glavna značilnosti te strukture je združevanje, ki temelji na
rezultatih organizacije. Primerna je za večja podjetja, ki proizvajajo veliko število
raznolikih produktov (Dimovski et al., 2003, str. 137).
Divizijska (produktna) organizacijska struktura je najprimernejša zaradi štirih različnih
programov in podpornega procesa. Okoli vsakega izmed programov oz. skupin
proizvodov so se tako oblikovali posamezni oddelki, prodaja, nabava, trženje,
proizvodnja, razvoj in konstrukcija, logistika, kakovost in druge. Iz prikazane sheme je
lahko razbrati, da imajo programi Odkovki, Strojna oprema in Ročno orodje podobno
obliko strukture s podobnimi oddelki, medtem ko ima program Turizem sicer podobno
strukturo, vendar povsem specifične oddelke. Poleg glavnih programov so tudi podporni
procesi, in sicer Skupne službe, pod katere spadajo splošne zadeve ter podporna skupina
Vzdrževanje (Poslovnik vodenja, 2014).
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Bilanca stanja
Bilanca stanja podjetja Unior, d. d., na dan 31. 12. po letih. Bilanco stanja smo
poenostavili, tako da bo lažje pregledna in hitro razumljiva.
Tabela 3: Podatki iz bilance stanja podjetja Unior, d. d., na dan 31. 12. za leto 2014 in
2013.
Postavka
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne AČR
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti dobiček
VI. Prenesena čista izguba
VII. Čisti dobiček poslovnega leta
VIII. Čista izguba poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PČR
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PČR

31.12.2014
291.603.567
186.686.142

Znesek v evrih
%
31.12.2013
100,00 293.927.262
64,03 188.035.736

%
100,00
63,98

5.744.550

1,97

4.860.735

1,65

142.473.537
13.603.521
21.765.169
2.085.547
1.013.818
104.917.425

48,86
4,67
7,46
0,71
0,36
35,52

142.774.460
15.377.259
20.777.047
3.246.400
999.835
105.891.526

48,57
5,23
7,07
1,10
0,34
36,02

0

0,00

0

0,00

56.929.605
4.557.308
42.098.763
291.603.567
105.792.880
23.688.983
41.686.964
38.559.536
25.070.575
2.875
25.436.928
2.220.875
0

19,52
1,56
14,44
100,00
36,28
8,12
14,30
13,22
8,60
0,01
8,72
0,76
0,00

60.384.540
3.458.949
40.337.939
293.927.262
103.353.018
23.688.983
41.686.964
38.559.536
24.854.463
0
21.894.114
0
3.542.814

20,54
1,18
13,72
100,00
35,16
8,06
14,18
13,12
8,46
0,00
7,45
0,00
1,21

5.963.672

2,05

6.222.256

2,12

119.667.000
119.494.635
172.365
0
59.113.540

41,04
40,98
0,06
0,00
20,27

128.892.625
128.627.437
265.188
0
53.530.183

43,85
43,76
0,09
0,00
18,21

0

0,00

0

0,00

20.641.116
38.472.424
1.066.475

7,08
13,20
0,37

17.068.870
36.461.313
1.929.180

5,81
12,40
0,66

Vir: Letno poročilo, 2014
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Bilanca stanja podjetja Unior, d. d., se ni veliko spremenila glede na leto 2013 in 2014.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev sta bili tako leta 2013 kot tudi leta 2014 skoraj
identični z majhnimi razlikami. Izidi so se največ razhajali pri kratkoročnih obveznosti ter
kratkoročnih PČR, in sicer so kratkoročne obveznosti iz leta 2013, ko so bile 53,5 milijona
EUR, zrastle na 59,1 milijona EUR, torej za 10,46 % primerjalno z letom 2014. Največji
razpon v bilanci stanja podjetja Unior, d. d., pa se je kazal pri kratkoročnih PČR, kjer je
vrednost padla za skoraj 50 %, natančneje za 44,72 % iz leta 2013, ko je bila 1,9 milijona
EUR, na 1,0 milijona EUR v letu 2014. Iz povzetka celotne bilance pa lahko sklepamo, da
je izbrano podjetje v obdobju 2013–2014 poslovalo konstantno.

4.2 Proučitev razvoja podjetja
4.2.1 Proučitev razvojnih strategij, politike in vizije
Pri analiziranju razvojnih strategij, politike in vizije si bomo izhajali iz Bleicherovimi
dejavniki, ki vplivajo na opredelitev politike (Belak 2002, str. 110–113).
a) Interesna usmeritev k sodelujočimi v organizaciji (prevlada monističnoekonomska ali pluralistično-družbenoekonomska usmerjenost).
V podjetju Unior, d. d., prevlada pluralistično-družbenoekonomska usmerjenost,
saj se v podjetju management usmerja večdimenzionalno in sicer na podlagi
družbenih, moralnih in tržnih vrednot; cilji izvirajo iz pogajanj med zaposlenimi
organizacije; pristojna so prizadevanja za družbeno sprejemljivost ravnanja s
organizacijskim kapitalom.
b) Stopnja časovne interesne usmerjenosti (usmerjena na dolgoročnih ali na
kratkoročnih interesih zasnovana politika).
Podjetje Unior, d. d., deluje že skoraj sto let. Na svoji poslovni poti je vsekakor bila
zasnovana politika dolgoročnih interesov, ki je vodila v razvoj. Podjetje je svojo
vizijo in dolgoročne cilje vedno znova dosegalo in si zastavljalo nove, nič drugače
pa na tem področju ni tudi danes.
c) Stopnja razvojne usmerjenosti (konvencionalna politika ali avantgardistična
politika).
Čeprav bi za podjetje lahko rekli, da je nekje v sredini med konvencionalno in
avantgardistično politiko, se vseeno nekoliko nagiba k avantgardistični politiki.
Podjetje je namreč aktivno že toliko let in trdno utemeljeno na vseh področjih,
da si lahko privošči morebitna manjša neravnotežja, ki pa pri tako velikem obsegu
nimajo pomembnega vpliva. Prav tako pa je tudi smiselno za takšno podjetje, da
še naprej išče nove trge, nove proizvode in storitve, saj s tem lahko malo izgubi,
na drugi strani pa ogromno pridobi.
d) Stopnja ekonomske usmerjenosti (»politika ekonomske odgovornosti« ali politika
»preživetja«).
Podjetje je usmerjeno v »politiko ekonomske odgovornosti«, saj zaposleni v
organizaciji razumejo kako bistveni so stvarni in finančni cilji. V podjetju izvajajo
prosperitetno ekonomsko politiko. Finančni cilji organizacije so v popolnosti
izkoriščeni, končni dobiček pa organizaciji prinaša nove zmožnosti. Organizacija
se trudi oskrbovati trge z najbolj kakovostnimi proizvodi, saj ves čas prilagaja
svojo ponudbo, jo izboljšuje in dodaja inovacije. Ima visoke kakovostne standarde
ter se trudi vplivati na različne tokove, v katerih se pogosto znajde.
33

e) Stopnja družbene usmerjenosti (družbeno odgovorna politika ali politika
izogibanja družbeni odgovornosti).
Vodstvo organizacije posluje družbeno odgovorno. Izpolnjevanje ekoloških ciljev
je v podjetju pomembno, kar kažejo tudi mnogi okoljevarstveni ISO standardi. Cilji
tega podjetja so natančno začrtani, izvirajo pa iz družbene odgovornosti
organizacije do okolice.
Organizacija se nagiba k odgovorni politiki, saj že vrsto let uresničuje interese vseh
sodelujočih, prav tako ima visoko družbeno, socialno odgovornost ter dolgoročni razvoj,
ki prinaša nove razsežnosti in dodatno širitev.
Na področju temeljne strategije ima podjetje Unior, d. d., strategijo družbeno odgovorne
rasti in razvoja.
To imajo zapisano tudi v svojih gradivih, kjer so si postavili ambiciozne cilje. V prihodnjem
letu 2016 naj bi tako postali prepoznavno in napredno mednarodno podjetje na svojem
področju, dosegali naj bi izjemne rezultate, kar naj bi odražalo več kazalnikov.
Poslovna strategija organizacije je strategija stroškovne učinkovitosti, ki je prav tako
nekaj, kar je v podjetju vsakdanjega. To se vidi v konkurenčnosti stroškov proizvodov,
storitev in programov. Podjetje ima prav tako urejeno planirano zniževanje stroškov
usmerjeno v vse potrebne sestavine, stroje, proizvajanje in opravljanje storitev,
organiziranje in financiranje.
Splošna strategija organizacije pa je zagotovo strategija inovativnosti, saj imajo lastne
inovativne procese, kjer v skupnem delu s raziskovalnimi in sorodnimi podjetji,
dobavitelji in kupci razvijajo, proizvajajo in tržijo rešitve z vse višjo dodano vrednostjo.
4.2.2 Proučitev strukture podjetja
Tabela 4: Prihodki od prodaje po programih in izid poslovanja obravnavanega podjetja
(v tisoč EUR)
Program Odkovki
Program Ročno orodje
Program Strojna
oprema
Program Turizem
Skupne službe
Vzdrževanje
Skupaj prihodki od
prodaje
Poslovni stroški
Čisti poslovni izid

2014
89.320
31.212

2013
86.929
31.146

2012
83.757
28.242

2011
87.489
30.683

2010
69.358
26.479

19.258

27.127

19.668

15.519

7.686

15.663
3.485
519

16.815
4.394
122

17.331
6.737
138

17.359
2.414
1.154

18.165
2.873
970

159.457

166.532

155.874

154.617

125.532

153.003
2.221

161.483
-3.543

168.042
-15.082

161.821
1.310

133.987
-2.780
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Graf 1: Prihodki od prodaje po programih
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Tabela 4 prikazuje uspešnost poslovanja podjetja Unior, d. d., od leta 2010 do leta
2014. Leta 2014 so v podjetju ustvarili 2,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar
je primerjalno z letom 2013, ko so zabeležili 3,5 milijona evrov čiste poslovne izgube, za
5,7 milijona evrov boljši poslovni izid. V letu 2013 je bila izguba v višini 3,5 milijona
evrov povezana s slabitvami premoženja, kar predstavlja slabitev naložbe v delnice
Banke Celje. Iz letnega poročila 2012, je možno razbrati, da je glavni razlog, da je bila
tako velika izguba v letu 2012, in sicer v višini 15 milijonov evrov, je v tem, ker je
vodstvo podjetja odpisalo terjatve, slabitev finančnih naložb (delnice Banke Celje,
zemljišča, stavbe itd.). Podjetje je v letu 2012 doseglo rekordno izgubo na račun
popravkov vrednosti naložb in drugega premoženja. Dosežen poslovni rezultat v letu
2014 je velik napredek v primerjavi s preteklimi leti.
Prihodki od prodaje na programu Odkovki so se povečali za 2,8 %, na programu Ročno
orodje pa se je rast prodaje zvišala za 0,8 %. Rast prodaje je upadla pri programu Strojna
oprema, in sicer za 29 %, prav tako pri programu Turizem so zabeležili 6,9 % manj
prodaje kot v preteklih letih, kot so zapisali v letnem poročilu, ocenjujejo kot ne preveč
kritično situacijo, saj niso mogli vplivati na katastrofalne vremenske razmere. Iz letnega
poročila 2013 je razvidno, da so si postavili cilj varovanja denarnega toka in zagotavljanja
stalne plačilne sposobnosti podjetja, s poudarkom na rednem izpolnjevanju obveznosti
do zaposlenih, poslovnih partnerjev in tudi bank in ga tudi izpolnili. Likvidnostno stanje
podjetja je boljše, saj so zaostanke pri plačilih dobaviteljem občutno zmanjšali. Enako
velja za leto 2014, ko so zaostanke pri plačilih dobaviteljem še zmanjšali (Letno poročilo
2014).
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Graf 2: Prihodki od prodaje po trgih
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Iz grafa 2 je razvidno, da podjetje pridobiva prihodke z domačega trga, torej iz Slovenije,
EU, ostale Evrope in ostalih trgov. Največ prihodkov podjetje beleži na trgih EU, saj so v
strukturi prisotni z 89 % in so za poslovanje podjetja še vedno najpomembnejši. V letu
2014 so pri neevropskih trgih zabeležili 32-odstotni padec prodaje zaradi priključitve
Hrvaške k trgom EU. Prav tako je možno razbrati padec v Sloveniji, in sicer 3,6 %, zaradi
upada prodaje na programu Turizem (Letno poročilo 2014).
Podjetje Unior, d. d., potrebuje resurse z več področij, ki skupaj tvorijo celoto, ki pa ji
uspeva uresničevati glavno dejavnost podjetja.
Finančni resursi
Podjetje Unior, d. d., financira nekaj iz svojih sredstev in z nepovratnimi sredstvi Evropske
unije, drugo pa s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
Ustrezne finančne vire za financiranje obsega poslovanja in investicij vodstvo podjetja
planira v poslovnem načrtu. Skozi poslovno leto mora priskrbeti vire in skozi stroške
ugotavljati njihovo racionalno izrabo ter izvajati ukrepe za izboljšanje. Glede na planirani
finančni tok se zagotavljajo sredstva za odplačilo in obnovo kreditov.
Informacijsko tehnološki resursi
Podjetje Unior, d. d., ima velik tehnološki park z velikim številom zelo zmogljive strojne
opreme, ki prav tako vsebuje pomembno programsko opremo. Ker je tehnološki park
večinoma v pogonu vseh 24 ur dnevno, igra dokaj pomembno vlogo v izvajanju primarne
dejavnost podjetja. Zaposleni v podjetju se ves čas trudijo čim bolj skrajšati proizvodne
cikle, ohraniti kakovost ter s tem povišati količino proizvodnje. Tehnološki park je ves čas
deležen posodobitev in izboljšav, kar pa na koncu pripomore tudi h konkurenčni
prednosti.
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V podjetju uporabljajo težka kladiva za kovanje in najrazličnejše stroje za predelavo
odkovkov do končnega izdelka. Imajo sodobno in razvito tehnologijo ter znanja iz 90letnih izkušenj po zahtevah in določenih nemških standardih (DIN, ISO).
Poslovne funkcije
Podjetje Unior, d. d., ima organizirane naslednje funkcije:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Nabavna funkcija (nabava materialov po določeni ceni, proučevanje nabavnih
tržišč, prevzemanje in skladiščenje, načrtovanje in analiziranje stroškov nabave
in uvoza).
Proizvodna funkcija (proizvajanje obstoječih in novih izdelkov).
Prodajna funkcija (v okviru prodajne funkcije v podjetju oglašujejo svoje
programe in storitve, vzdržujejo poslovne odnose z obstoječimi kupci, iščejo
nove kupce in oblikujejo cene glede na konkurenco in pogajanja s stranko. Prav
tako analizirajo stroške prodaje, prodajajo in distribuirajo izdelke na trgu in
rešujejo reklamacije kupcev).
Kadrovska funkcija (skrbijo za sistematizacijo delovnih mest, strukturo
zaposlenih, izobraževanje kadrov, delovni čas in njegovo izrabo, ocenjevanje
kadrov, delitev sredstev za plače. Prav tako usmerjajo in izbirajo najprimernejše
zaposlene).
Računovodska in finančna funkcija (vrednostno in količinsko spremljanje
poslovnih sprememb, kontroliranje pravilnosti poslovanja in analiziranje
gospodarnosti in uspešnosti. Pri finančni funkciji pa gre preskrbovanje,
preoblikovanje in vračanje sredstev ter preoblikovanje obveznosti do virov
sredstev.).
Investicijska funkcija (vzdrževanje delovnih prostorov).
Vzdrževalna funkcija (vzdrževanje delovnih sredstev).
Energetska funkcija (zagotavljanje in vzdrževanje energetskih virov).
Informacijska tehnologija in sistemi (upravljanje računalniških informacijskih
sistemov).
Kontrolna funkcija (preverjanje izdelkov).

Upravljalno–vodstvene funkcije
Kot smo že pri vodstveni strukturi omenili, podjetje Unior, d. d., uporablja dvotirni sistem
upravljanja. Z uvrstitvijo delnic na borzo leta 2011 so v podjetju Unior, d. d., začeli uvajati
še strožje standarde korporacijskega upravljanja in s tem prilagodili poslovanje
zakonskim regulativam, borznim pravilom in visokim standardom, ki veljajo v okolju.
Tako, da zdaj podjetje posluje kot javna delniška družba.
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Podjetje Unior, d. d., ima vodstvo sestavljeno tako:
Uprava
Podjetje ima dvočlansko upravo, in sicer predsednika ter namestnika predsednika
uprave.
Kolegij uprave
Kolegij sestavljajo člani uprave, direktorji programov in sektorjev ter drugi člani kolegija.
Glavne naloge članov kolegija so samostojno vodenje posameznega programa oz. službe.
Kolegij tesno sodeluje z upravo in opravlja naloge na strateški in operativni ravni.
Nadzorni svet
Naloga nadzornega sveta je v prvi vrsti nadzor poslovanja uprave ter s tem tudi varovanje
vseh udeležencev v delniški družbi.
Na 17. skupščini družbe je bil julija 2013 izvoljen nov šestčlanski nadzorni svet za
mandatno obdobje štirih let.
Skupščina
Skupščina delničarjev ima največji vpliv v podjetju, kjer se sprejemajo glavne odločitve
za delničarje. Vsaka delnica družbe ima moč enega glasu, glasovalne pravice pa ne dajejo
lastne delnice. Podjetje ni izdalo prednostnih delnic ali pa delnic z omejenimi
glasovalnimi pravicami.
Skupščino sestavlja predsednik in verifikacijska komisija, ki ima predsednika in dva člana.
Uprava družbe skliče skupščino delničarjev praviloma enkrat na leto julija z objavo v
časopisu Delo, na SEOnetu in na spletni strani družbe – vsaj trideset dni pred
zasedanjem. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan, ki je objavljen v sklicu, in njihovi
zastopniki ter pooblaščenci. Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu
družbe od sklica do zasedanja (Letno poročilo, 2014).

38

5 OKOLJSKA PROUČITEV MOŽNOSTI PODJETJA V OKOLJU
5.1. Predviden razvoj okolja
Ekološke razmere: Okoljevarstveni standardi in ekološka zavest kažeta dnevno rast.
Narava kot okolje, ki jo človek izkorišča, vrača udarec, ki se kaže v višji onesnaženosti
kakor tudi višjih stroških za energijo. Človek bi moral delovati v skladu z naravo ter si z
njo v nekaterih primerih tudi pomagati, nikakor pa je ne bi smel izkoriščati in iztrebljati.
Naše okolje potrebuje čas, da se obnovi in znova ponudi svoje sadove, kapitalističen
človek pa tako imenovane sadove želi nenehno in se mu čakanje narave zdi potrata časa,
zato uporablja vse, kar je na voljo, da procese naredi hitrejše. To pa lahko dolgoročno
brez dvoma prinese nepopravljive posledice, ko se sistem ekološkega kroga popači.
Korak proti čistejšemu in varnejšemu okolju so električni avtomobili in boljše upravljanje
odpadkov. Podjetja s svojimi dejavnostmi ogrožajo okolje in morajo slediti certifikatom,
ki omejujejo za okolje škodljivo delovanje. Nekatera podjetja se zavedajo dolgoročnih
posledic na okolje, ki jih s svojim početjem lahko pustijo, druga podjetja pa ne, vsa
podjetja pa morajo upoštevati zakonske predpise in smernice za maksimalno zmanjšanje
onesnaževanja.
Podjetje Unior, d. d., se zaveda, kako pomembno je ustrezno ravnanje z okoljem, kar kaže
tudi dejstvo, da ne proizvajajo ekološko spornih odpadkov ter ločujejo odpadne
materiale, ki jih zaradi obširne proizvodnje nastane ogromno. Podjetje na področju
ravnanja z odpadki spoštuje vse predpise, zato je pridobilo tudi certifikat za ravnanje z
okoljem ISO 14001. Prav tako v podjetju vedno znova opazujejo kazalnike ekologije, kot
so na primer povzročanje hrupa, poraba različnih odpadkov, energentov, kemikalij ter
naravnih virov in najpomembneje emisije v zrak ter vode. Na podlagi zgoraj zapisanega
ocenjujemo, da podjetje Unior, d. d., uspešno uresničuje cilje, ki jih določi v poslovnem
načrtu. Ob njihovi izvedbi pa ustrezno ravna v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami.
Družbeno-politično in drugo socialno okolje: Zaradi politične krize v državi so razumljivo
tudi družbeno-politične razmere v Sloveniji napete. Zakonodaji se je potrebno prilagajati
ter jo pozorno spremljati. Vpliv politike in okolja je bistven dejavnik pri širjenju podjetij,
še posebej, ko govorimo o političnih in okoljskih akterjih ter kako ti vplivajo na podjetja,
ko so ta v različnih stopnjah internacionalizacije. V teh situacijah sta pomembna vpliv in
prilagoditev. Vpliv in prilagoditev pokažeta, kako podjetja v družbeno-političnem in
socialnem okolju upravljajo svoja razmerja s političnimi akterji. Na področju socialnega
okolja je potrebno spodbujanje istih možnosti za vse udeležence. To se lahko doseže s
kontrolo oziroma nadzorovanjem sistema socialne varnosti. Vlaganje sredstev v boljše
socialno okolje bo dolgoročno dodatno prineslo socialno varnost ter boljši in bolj
enakopraven položaj trenutno najšibkejših skupin socialnega okolja. Slovenija mora
poskrbeti za premo-sorazmeren napredek socialnega ter gospodarskega razvoja. Sprejeti
je potrebno ukrepe ter dosegati cilje tako za gospodarski kakor tudi za socialni razvoj. Kot
priložnost vidimo, da naj podjetje še naprej redno sodeluje na številnih lokalnih in
globalnih prireditvah ter na takšen način utrjuje svoj status. Razvoj na tem področju
vidimo v sodelovanju ali sponzoriranju uspešnih lokalnih skupin, ki same delujejo na
širšem področju.
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Tehnično-tehnološko okolje: Konkurenca v panogi kovinsko predelovalne industrije je
velika. Ker podjetje večinoma izvaža v tujino, ima za svojo konkurenco tuja, zelo tehnično
napredna podjetja, zato morajo ves čas spremljati nove trende, nove tehnike, nove
tehnologije itd. Izdelki morajo biti visoko kakovostni ter po sprejemljivi ceni. Prav tako
naročniki želijo imeti svoje blago v najkrajšem možnem času, kar pa ustvarja dodaten
pritisk na podjetje ob izvedbi naročila. Zaradi nenehnih inovacij na tem področju se tudi
uvajajo novi načini dela in materiali ter podobno. Management mora biti s trdim delom
nenehno na preži za novostmi in korak pred konkurenco.
Ekonomsko okolje: Odkar je nastopila svetovna gospodarska kriza, je minilo šest let. Po
izbruhu krize je stanje na trgih še vedno krhko in negotovo, obdobja okrevanja in
pozitivna stanja pa so le kratka. Sicer je gospodarsko stanje v Sloveniji trenutno bolj
ugodno kot preteklo leto. BDP se je v letu 2014 povečal za 3,1 % v primerjavi s preteklim
letom 2013 (SURS, 2015).
Kriza se je v primeru podjetja Unior, d. d., kazala v dveh pokazateljih, in sicer v padcu
potrošnje in v krizi bančnega sistema, kar vodi do omejenega dostopa do kreditov, težjih
individualnih pogovorov glede obnove kreditnih pogodb z bankami ter postopnim
višanjem marž. V času krize je zato veliko energije in časa bilo usmerjenega v varovanje
denarnega toka družbe. Prav zato tudi v raziskovanem podjetju na tem področju ni bilo
pričakovati večjega ekonomskega razvoja. So pa v podjetju v letu 2012 odplačali največji
dolg in s tem naredili korak naprej proti razvoju. Še vedno redno odplačujejo v manjših
delih, ampak so s tem tempom in velikim korakom v 2012 na hitri poti k ekonomskemu
razvoju, ki je dosti hitrejši od povprečnega v državi. Tako se bo proučevano podjetje po
izračunih do leta 2019 razdolžilo na 70,9 milijona evrov dolga (odplačila do bank, prodaja
premoženja, ki je poslovno nepotrebno). Planirana strategija daje stabilno osnovo za
bodoče poslovanje. Podjetje je prav tako uvedlo mnogo novih ukrepov, ki so v letih 2013
in 2014 skupaj prihranili 12,2 milijona evrov, kar se je neposredno pokazalo kot boljši izid
poslovanja.
Prodajni trg: Zaradi nastale vsesplošne finančne krize se je število naročil iz tujine
zmanjšalo. Veliki proizvajalci so ostali, kupcev pa je manj, kar lahko pripelje do novega
problema. Podjetje je dobro uveljavljeno tako doma kot v tujini, zaradi visoko
kakovostnih izdelkov in širokega nabora produktov. Največji padec prodaje oziroma
potrošnje se je pokazal v programu Turizem, pri katerem so domači gostje še vedno v
večini. Podjetje je razdeljeno na več programov in vsak izmed programov ponuja svoje
proizvode v številnih državah, ki jih v podjetju združujejo v naslednje skupine: Slovenija,
Evropska unija, ostala Evropa in ostali trgi. Od katerih se največ proda v EU, nato sledi
Slovenija in nekje v približno enakih deležih najmanjša prodaja pri preostalih dveh. Zaradi
nastalega krča bi morali v podjetju usmeriti energijo v inovativne izdelke, s čimer bi bili s
prodajo pred konkurenco, seveda pa obenem obdržati svoje trenutne stranke ter svoje
obstoječe proizvode začeti ponujati novim strankam.
Nabavni trg: Nenehno iskanje novih dobaviteljev in s tem morebitnih ugodnejših cen ter
kakovostnejših materialov je zelo pomembno. S tem si podjetje prav tako zagotovi tudi
varnost v primeru, da eden izmed dobaviteljev preneha poslovati, saj ima na voljo še
dovolj preostalih dobaviteljev in samo poslovanje ali pa izguba strank zaradi dolgih
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čakalnih rokov izbranega podjetja ni pod vprašajem. Pomembne surovine za proizvodnjo
dobavlja omejeno število dobaviteljev. To podjetju zagotavlja varne, kakovostne in
konkurenčne dobave. Podjetje analizira dobavitelje na podlagi analiz in dogovora s
poslovnimi partnerji. Oskrbni trgi se nahajajo po celem svetu glede na potrebe in
ustreznost ponujenih izdelkov. Določene izdelke podjetje dobavlja v Angliji, Nemčiji in
Kitajski. Pomembno je, da nabavljeni izdelki ustrezajo zahtevani kakovosti zaradi
visokega imena znamke Unior. Vsekakor so trendi razvoja v razvoju lastne proizvodnje.
Zaradi omejenih kapacitet je podjetje primorano določene izdelke tudi nabaviti, da bi
ustregli širokemu spektru povpraševanj in bi bili obenem konkurenčni glede na široko
ponudbo (letno poročilo 2014).
Finančni trg: Razmere na finančnem trgu niso ugodne, saj je bilo ob finančnem zlomu
leta 2007/2008 ogromno podjetij prisiljenih prenehati poslovati. Mnogo drugih podjetij,
ki so stežka preživela finančni zlom in so še komaj nadaljevala poslovanje, je svoja vrata
v naslednjih mesecih zaprlo, saj so finančni trgi potrebovali več mesecev oziroma let, da
so se vsaj deloma povrnili v stabilno stanje. V letu 2014 so finančni trgi začeli kazati znake
izboljševanja, tako so se različna posojila sprostila, kar je pripomoglo k večji potrošnji,
prav tako pa so bila na voljo posojila za podjetja, ki so lahko pognala projekte, ki so bili
do tistega trenutka na čakanju. Ti projekti pa bodo v prihodnje prav tako prinesli več
kapitala v ekonomijo. V manj naprednih državah, kot je Slovenija, je še vedno viden pečat
finančne krize, medtem ko države, kot so ZDA, finančni trgi že dosegajo najvišje točke v
zgodovini. Kot priložnost naj podjetje išče in najema kredite ter razna posojila ne samo
na domačem trgu, ampak tudi zunaj Slovenije. Prav tako naj še naprej sklepa posle z
drugimi državami na tujem trgu, saj so zaradi stanja trenutnih financ in razvitosti drugje
boljše priložnosti kot pa pri nas.
Trg delovne sile: Z vstopom v EU se je trg delovne sile Slovenije razširil, kar pomeni, da
ima podjetje izbiro zaposlitve tujih strokovnjakov. Vendar pa v praksi to ne deluje tako
enostavno, saj gredo večinoma sposobni in nadarjeni kadri raje v druge države, kot so
Nemčija, Švica, Avstrija, kjer dobijo dosti višje plačilo za svoje delo, kot bi ga prejeli v
Sloveniji. Vodilni v podjetju se trudijo motivirati obstoječe zaposlene k inovativnim
idejam, za kar tudi razpisujejo manjše nagrade. Zavedajo se, da le zadovoljni, zaupljivi in
motivirani zaposleni lahko pripeljejo podjetje do uspešnega poslovanja.
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5.2 Razvojna tveganja in okoljske nevarnosti ter priložnosti za podjetje
V tabeli 5 smo opredelili možnosti, nevarnosti in razvojna tveganja, ki izvirajo iz
posameznih skupin okolij.
Tabela 5: Možnosti, nevarnosti in razvojna tveganja obravnavanega podjetja
MOŽNOSTI
- pridobiti kupce oz.
stranke, ki spoštujejo
okolje podjetja

NEVARNOSTI
- izdelki in storitve so
dražji
- globalno
onesnaževanje

Družbeno-politično
in drugo socialno
okolje

- prepoznavno ime
podjetja v družbi

- neugodne
družbenopolitične
razmere

Tehničnotehnološko okolje

- nove tehnologije
- novi stroji
- novi materiali
- hitrejše in
kakovostnejše
opravljeno delo

- če se podjetje ne
odzove dovolj hitro na
spremembe na
tehnološkem okolju ga
lahko konkurenca
prehiti

Ekološko okolje
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RAZVOJNA
TVEGANJA
- zaradi sodobnejših
materialov (plastika)
bi lahko prišlo do
hitrejše izdelave
produktov ter tudi
mnogo večjega
onesnaževanja
okolja.
- zaradi širjenja
proizvodnje bi
podjetje več
proizvajalo in tudi
več onesnaževalo
- ob razvoju bi
podjetje zaposlilo
več ljudi iz okolice,
kar pa bi ob
prenehanju
delovanja podjetja
lahko prineslo velik
problem v okolici

- ob tehnoloških
spremembah (nakup
novega tehnološkega
parka, novo učenje
zaposlenih itd.)
lahko pride do
večjega finančnega
tveganja, saj se
tehnologija
redno posodablja in
hitro lahko izide nov
ter boljši način

Ekonomsko okolje

- možnost pridobitve
evropskih sredstev
- pridobitev cenejše
delovne sile

- večja pričakovanja
odjemalcev
- višja cena glede na
konkurenco
- beg možganov

- napačna investicija
v razvoj, ki ne
povrne sredstev

Prodajni trg

- razširiti prodajo še v
druge države, kot so:
Afrika, Avstralija,
Amerika in nekdanje
države Sovjetske zveze
- veliko število
potencialnih strank

- pritisk na zniževanje
cen zaradi drugih
cenejših orodij
- konkurenca

- širitev in investicija
na tuje, še "zaprte",
trge se lahko odrazi
kot izguba in
neuspešen poskus
iskanja novih strank

Nabavni trg

- neizpolnitev dobave
- lažji dostop do
večjega števila različnih ob dogovorjenem roku
dobaviteljev (tudi
tujina)

Finančni trg

- možnost pridobitve
ugodnega posojila v
tujini za izvedbo več
projektov, ki bodo
pozneje prinašali
dobiček
- sklepanje novih
poslov v tujini
(napredne države,
Kitajska, ZDA, arabski
svet)

Trg delovne sile

- za proizvodna dela
cenejša delovna sila iz
bivše Jugoslavije
- strokovno izobraženi
ljudje

- propad podjetja
zaradi nezmožnosti
odplačevanja velikih
obrokov posojil

- odločitev vse večjega
števila izobraženega
kadra za odhod v
tujino
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- kakovost
materialov lahko ob
uvozu iz tujine
vedno predstavlja
tveganje
- še večja zaostritev
in poslabšanje stanja
na finančnem trgu
- neugoden trg
kapitala (težko do
posojila)

- izobraževanje,
učenje ter višje
plačevanje najboljših
kadrov, ki se nato
kljub vsemu odločijo
za selitev in delo v
tujini

Trenuten finančni položaj izbranega podjetja ni dober. Zaradi vsesplošne gospodarske
krize podjetje beleži tudi manj naročil stalnih kupcev, kar pa lahko pripelje do večjih
težav, če bi se takšno dogajanje nadaljevalo. Prav tako imajo podjetja, s katerimi posluje
Unior, d. d., težave s plačili. Tudi dobavitelji proizvodne industrije so se večinoma znašli
v težavah in želijo plačila prejemati prej. Obravnavano podjetje že ima najeta posojila
bank, domači in tuji investitorji pa niso resno zainteresirani za finančno sodelovanje v
podjetju. Omenjene težave seveda puščajo pečat na razvoju podjetja v prihodnosti.
Tabela 6: PESTEL analiza za obravnavano podjetje
POLITIČNI DEJAVNIKI
- vpliv državne zakonodaje pri izvozu in
uvozu
SOCIALNI DEJAVNIKI
- velik vpliv na področje programa Turizem
zaradi vsesplošne krize (manjša
pripravljenost potrošnikov za izkoriščanje
turističnih storitev – smučanje, welness itd.)

EKONOMSKI DEJAVNIKI
- velik vpliv gospodarskih razmer (inflacija), v
katere izvaža podjetje
TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI
- črpanje evropskih sredstev za razvoj (nove
tehnologije, inovacije ...)
- robotizirane kovaške linije

OKOLJSKI DEJAVNIKI
- zelo nadzorovani izpusti v okolje
(onesnaževanje voda, zraka) in hrup

PRAVNI DEJAVNIKI
- zakon o delovnih razmerjih
- zakon o gospodarskih družbah
- upoštevanje kolektivne pogodbe in pogodbe
za podjetništvo

Z analizo zunanjega okolja PESTEL, ki smo jo izvedli na primeru izbranega podjetja, smo
prišli do ugotovitev dejavnikov, ki imajo vpliv na podjetje. Gre za okoljske, tehnološke,
socialne, ekonomske ter politične in pravne dejavnike. Zakonodaja RS vsekakor vpliva na
poslovanje družbe, saj jo mora upoštevati ob uvozu materialov in izvozu svojih izdelkov.
Prav tako mora upoštevati kolektivno pogodbo, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o
gospodarskih družbah v RS, Zakon o ravnanju z odpadki ter pogodbo za podjetništvo.
Ugotavljamo pa tudi, da so finančna kriza in inflacije v tujih državah, kamor podjetje
izvaža in kjer ima svoje dolgoletne kupce, povzročile večje težave, saj je kupna moč
kupcev manjša, s tem pa so manjša tudi naročila podjetju.
Pri sintezi zunanjih dejavnikov podjetja smo za izhodišče uporabili tabelo Wheelen,
Hunger 2010, str. 174.
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Tabela 7: EFAS tabela za obravnavano podjetje
Zunanji dejavniki
Priložnosti:

Teža

Ocena

Tehtana ocena

Koriščenje
globalnih
možnosti nabave

0,08

2,0

0,16

Povečanje
obsega prodaje
na že prisotnih
trgih in prodor na
nova tržišča

0,15

3,0

0,45

Strateški
partnerji

0,27

1,5

0,405

0,18

3,5

0,63

Promocija
Nevarnosti:

Gospodarska
kriza
Nestabilen
finančni trg

0,08

2,5

0,2

0,04

2,0

0,08

Konkurenca

0,13

3,5

0,455
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Komentar
S sodelovanjem na tujih trgih ob
nakupovanju surovin lahko
podjetje preko številnih sejmov
pride do več ponudb s strani
dobaviteljev oz. udeležencev
sejmov, ki utegnejo biti
ugodnejše od trenutnih.
Podjetje Unior, d. d., je pretežno
izvozno podjetje, kar pomeni, da
temelji na prodaji v tujini. Tuji
prodajni trg igra izjemno vlogo
za poslovanje. Če bi podjetju
uspelo prodreti še na katerega
izmed tržišč (Afrika, Amerika,
Avstralija, Japonska in nekdanje
države Sovjetske zveze), na
katerih trenutno ne posluje, bi
prineslo nov uspeh.
Zaradi trenutne situacije je
podjetje prisiljeno v pridobitev
dobrega strateškega partnerja,
ki bi podjetju pomagal iz
finančnega krča.
Zaradi dobro razširjene
turistične dejavnosti ima
podjetje odlične priložnosti za
dodatno promocijo svojih
izdelkov (ročno orodje) turistom.
Gospodarska kriza je velika
nevarnost, ki preti podjetju,
vendar menimo, da so bile
napake (premajhna
osredotočenost na podrobnosti
pri vodenju) v podjetju storjene
že pred začetkom t. i. krize, ki je
situacijo še poglobila. Zato teža
ni najvišja.
Najemanje ugodnih kreditov je
zelo težko.
Konkurenca vedno lahko »čez
noč« odkrije lažji, cenejši,
hitrejši način za izdelavo

Novo
avtomobilsko
tržišče
Skupna ocena

0,07
1,00

1,5

0,105
2,485

produktov in podjetje Unior,
d. d., tako prehiti za en sam
korak, kar pa ima lahko večje
posledice.
V zadnjih časih je veliko govora o
novih električnih avtomobilih, ki
bodo kmalu izpodrinili trenutne.
Ker je največji prihodek podjetja
prav iz avtomobilske industrije,
utegne ta sprememba biti
nevarna, če se podjetje ne bo
pravočasno ustrezno odzvalo.

Tehtana ocena podjetja Unior, d. d., je malo pod povprečjem, in sicer znaša 2,485,
medtem ko je povprečje 3,0. Vsekakor so na rezultat vplivale trenutne globalne
gospodarske razmere, ki so med drugim zelo prizadele tudi kovinsko predelovalno
industrijo.

5.3 Razvojne pomanjkljivosti in prednosti v primerjavi z drugimi
Obravnavano podjetje ima več programov in zato tudi več konkurentov. V programu
Odkovki so največji konkurenti iz Poljske, Češke in Daljnega vzhoda. Prednost podjetja
Unior, d. d., je vsekakor dolgoletna tradicija, ki znaša skoraj 100 let, ter tradicionalna
povezava z avtomobilsko industrijo. Cena pa v tem programu predstavlja slabost, saj je
razumljivo, da lastnosti, kot so: kakovost, več znanja, več razvoja itd., ustvarjajo dodatne
stroške ter tudi višjo ceno.
V programu Strojne opreme oziroma Strojegradnje ima podjetje največjo konkurenco v
zahodni Evropi, torej v Nemčiji, Italiji ter Franciji. Gre za sofisticirane izdelke, ki so jih
zmožne proizvesti naštete države, saj proizvodnja takih izdelkov zahteva višja znanja ter
več tehnične podpore. Prednost izbranega podjetja je ta, da so njegove cene nižje od
konkurence, saj je v omenjenih državah višji standard, kar se odraža tudi v višjem nivoju
delovne sile. Slabost pa je trenutni finančni krč, ki otežuje najem posojil. Posojila kažejo
zelo pomemben člen za proizvodnjo, saj družba zanjo potrebuje okrog 70–80 %
komponent, ki jih mora kupiti in sestaviti v celoto. Seveda potrebuje sredstva za nakup
ter nekje 1–2 leti za sestavo in nato še 90 dni za donos, česar pa finančne organizacije
niso pripravljene sprejeti oz. počakati.
Konkurente s področja Ročnega orodja predstavljajo predvsem podjetja na Kitajskem, ki
proizvajajo cenovno ugodnejše ponaredke. Prednost podjetja je visoka kvaliteta
materialov, izdelave ter končnega izdelka, ki je profesionalno orodje. Slabost v primerjavi
s Kitajsko je cena, saj je tukaj višja zaradi stroškov razvoja novih načinov ipd., medtem ko
na primer Kitajska kopira ideje drugih in že samo s tem preskoči razvoj ter posledično s
tem pridobi na dobičku.
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Zadnji program podjetja je Turizem. Konkurenca so domače turistične lokacije, kot so
smučišča in zdravilišča (Terme). Prednost podjetja na tem področju je ta, da je smučišče
Rogla zelo blizu tako podjetja kakor tudi Term v Zrečah in ker je vse skupaj zelo povezano,
lahko s tem pridobijo nove kupce za npr. svoje profesionalno orodje med tujci, ki pridejo
na smučanje ali terme. Slabost so seveda drugi ponudniki tovrstnih turističnih destinacij,
vendar se podjetje zelo uspešno povezuje tudi z drugimi ponudniki ter tako dela skupaj
s konkurenco za skupno dobro.
V tabeli 8 bomo prikazali sintezo notranjih dejavnikov podjetja, kjer smo za izhodišče
uporabili tabelo IFAS avtorjev Wheelen in Hunger (2010, str. 212).
Tabela 8: IFAS tabela za obravnavano podjetje
Notranji dejavniki
Prednosti:

Teža

Ocena

Tehtana ocena

Tradicija

0,13

4,0

0,52

Kakovost in
inovativnost

0,19

4,0

0,76

Proizvodna
kapaciteta

0,16

3,5

0,56

0,04

2,0

0,08

Vlaganje v
izobraževanje
zaposlenih
Slabosti:

Kultura in klima
podjetja

0,13

1,5

0,195

Finančni položaj

0,20

2,0

0,4

Timsko delo

0,07

1,0

0,07

Odhod
talentiranega
kadra
Skupna ocena

0,08
1,00

1,5

0,12
2,705
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Komentar
Podjetje posluje že od leta 1919,
torej skoraj 100 let.
Podjetje že vrsto let na prvo
mesto daje kakovost in takoj za
njo tudi inovativnost, zato je
večina izdelkov izredno
kakovostnih ter tudi inovativnih.
Zaradi velikih zmogljivosti je
podjetje zmožno sprejeti in
izvesti večja naročila resnih
kupcev.
Usmerjenost k vlaganju v
sposobnosti zaposlenih, ki
sledijo novim tehnološkim
trendom, z izboljšavami pa te
trende spreminjajo v prednost.
Podjetje bi moralo stremeti k
izpopolnjevanju klime in kulture,
v kateri bi bil vsak zaposleni
vključen v proces poznavanja
sprememb.
Visoki obroki odplačevanja
posojil.
V podjetju večinoma vlada
odnos: »vsak zase«.
Zaradi slabšega nagrajevanja
oziroma motiviranja
talentiranega kadra v podjetju se
ta večinoma slej kot prej odloči
za tujino ali neko drugo domače
podjetje, ki talent ceni.

Tehtana ocena podjetja Unior, d. d., je malo pod povprečjem panoge. Povprečje znaša
3,0 naš rezultat pa je 2,705. Glede na to, da smo v zgornji tabeli 8 obravnavali notranje
dejavnike, menimo, da bi lahko prišlo do izboljšav na določenih nivojih in tako do boljših
rezultatov kljub krizi.
Ker je podjetje Unior, d. d., razdeljeno v štiri programe, in sicer Ročno orodje, Strojna
oprema, Odkovki in Turizem, to pomeni, da ima družba na vsakem področju različne
konkurente, zato smo se za ta primer odločili, da se osredotočimo na en program in
konkurenco iz tega programa ter jo primerjali z izbranim podjetjem.
V tabeli 9 smo izvedli primerjavo programa Ročnega orodja izbranega podjetja
primerjalno s konkurenco na tem področju, predvsem podjetja s Kitajskega.
Tabela 9: Analiza resursov/zmožnosti obravnavanega podjetja

Kriteriji

Marketing

Ocenjevanje v primerjavi z
glavno konkurenco
Mnogo
Mnogo
slabše Enako
boljše

- sortiment
- kvaliteta

X
X

Proizvodnja - produktivnost
- oprema

R&R

- Know-how
- patenti

Finance

- likvidnost
- skrite rezerve

X
X

X
X
X
X
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Obrazložitev
Na področju sortimenta si je
podjetje s konkurenco nekako
enako, saj čeprav konkurenti
kopirajo ideje, jih kopirajo veliko
in tako kupcem ponudijo veliko
izdelkov.
Vsi izdelki izbranega podjetja so
narejeni po potrebnih nemških
standardih (DIN), česar
konkurenti ne upoštevajo.
Produktivnost je na istem nivoju,
saj imajo konkurenti dosti
cenejšo delovno silo, v podjetju
Unior, d. d., pa delajo večinoma
vse z roboti.
Podjetje ima boljšo opremo in
zaščito delovne sile. Podjetja s
Kitajskega delajo vse ročno.
medtem ko ima podjetje Unior
vse robotizirano.
Dolgoletne izkušnje, ki znašajo že
skoraj 100 let, so ustvarile mnogo
znanja ter patentov, ki jih
konkurenca nima in ne more
kopirati.
Zaradi nastale vsesplošne
finančne krize se je delovanje
otežilo tudi našemu

- starostna
Kadrovanje struktura
- kvalifikacija

- informacijski
sistem
Vodenje/
- kompetence
organizacija managementa

X
X

X
X

Inovacijske
zmožnosti

- odpiranje
novih trgov

Know-how

- strateške
alianse

X

Sinergije

- proizvodnja

X

X
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obravnavanemu podjetju, tako je
v primerjavi s konkurenco z
Daljnega vzhoda v slabšem
položaju, saj ni tako zelo likvidno
in skoraj nima skritih rezerv.
V podjetju Unior, d. d., je
starostna struktura ter
izobraževanje na višjem nivoju
kot pri konkurenci že samo zaradi
dolgoletnih izkušenj, ki se
predajajo iz generacije v
generacijo.
Informacijski sistemi so danes
dostopni vsem in zato konkurenti
med sabo napredujejo
enakomerno, prav tako pa mora
tudi management za opravljanje
enakega dela povsod po svetu
imeti enake kompetence.
Izbrano podjetje je že vsa
pretekla desetletja prisotno na
tržišču več kot 100 držav,
medtem ko ima konkurenca z
Daljnega vzhoda prav tako
možnosti vstopa na vsak trg
zaradi nizkih cen v svoji ponudbi.
Podjetje ustvarja profesionalno
in visoko kakovostno ročno
orodje ter skrbi za dodatno
širitev in vpliv na trgu. Želi se
distancirati od konkurence na
tem področju, ki ponuja nizko
kakovostna orodja z nizko ceno.
Proizvodnja izbranega podjetja je
po zahtevah in predpisih.
Delovna oprema je
modernizirana, prav tako imajo
vso potrebno zaščito, zaščitne
postopke in sredstva, ki jih
konkurenca na Kitajskem nima.

Naše ugotovitve ob primerjavi programa Ročnega orodja izbranega podjetja primerjalno
s konkurenco na tem področju (Kitajska) so te, da se je konkurentom kljub mnogo slabšim
pogojem dela in zelo okrnjeni zgodovini izkušenj uspelo prebiti naprej in resno
konkurirati podjetju Unior, d. d.
Podjetje Unior, d. d., posluje že skoraj 100 let in si je med tem časom nabralo ogromno
izkušenj. Ta znanja so se iz leta v leto prenašala iz generacije v generacijo in podjetje
vedno znova in znova dvigovala v uspešnosti in inovativnosti, medtem ko so konkurenti
preprosto kupili ponudbo ročnega orodja, ga kopirali in sami proizvedli z zelo
nekakovostnimi materiali in na nekakovosten način.
Velika razlika je tudi v proizvodnji produktov. V obravnavanem podjetju je večina
proizvodnje robotizirane in po vseh predpisih varnosti, medtem ko pri konkurenci nimajo
modernizirane delovne opreme, potrebne zaščite, zaščitnih postopkov in vseh drugih
pripomočkov. Tudi to je razlog, da je na koncu cena proizvodov nižja. Potrebno je omeniti
tudi, da konkurenti s Kitajskega uporabljajo proizvodne linije, ki so nevarne za človeka,
medtem ko so v podjetju Unior, d. d., avtomatizirane.
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6 IZDELAVA OKVIRNEGA PREDLOGA STRATEGIJ
6.1 Celovita preučitev podjetja in okolja
Po zaključeni analizi okoljskih priložnosti in nevarnosti za podjetje ter analizi razvojnih
prednosti in slabosti proučevanja podjetja smo izdelali še celovito presojo podjetja ter
okolja, in sicer s SWOT analizo, kjer so predstavljene prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti podjetja. Na teh temeljih bi izbrano podjetje moralo graditi svoje prihodnje
strategije.
Tabela 10: SWOT analiza za obravnavano podjetje
PREDNOSTI
Tradicija
Kakovost in inovativnost
Proizvodne kapacitete
Vlaganje v izobrazbo zaposlenih

SLABOSTI
Kultura in klima podjetja
Finančni položaj
Timsko delo
Odhod talentiranega kadra

PRILOŽNOSTI
Koriščenje globalnih možnosti nabave
Povečanje obsega prodaje na obstoječih
trgih in prodor na nova tržišča
Strateški partnerji
Promocija

NEVARNOSTI
Gospodarska kriza
Nestabilen finančni trg
Konkurenca
Novo avtomobilsko tržišče

Obravnavano podjetje je podjetje s tradicijo, saj na trgu deluje že skoraj 100 let in ima
dobro izoblikovano blagovno znamko UNIOR. Poznano je po zelo dobri kakovosti svojih
produktov in izjemni opremljenosti z inovativnimi stroji. Nevarnost, ki preti podjetju, je
vsekakor konkurenca, predlagamo, da še vedno ostajajo pri svoji izjemni kvaliteti
proizvodov oz. izdelkov ter za njih poskušajo doseči čim nižje cene. Podjetje ima eno
izmed slabosti, in sicer kulturo in klimo, kar pomeni, da bi morali vodilni v podjetju
zaposlene bolj usmerjati k nalogam, k iskanju rešitev in prilagajanju spremembam ter
pravilno motivirati zaposlene. Z omenjenim bi pripomogli k boljši kulturi in klimi v
podjetju, ki sta glavni temelj za boljšo storilnost zaposlenih. Tako bi zaposleni postali bolj
zaupljivi, odkriti, fleksibilni in ambiciozni. Prav tako bi podjetje moralo spodbujati timsko
delo na vseh ravneh delovanja podjetja na način, da bi vse zaposlene v podjetju redno
motivirali k dajanju kreativnih idej. V podjetju bi morali zaposlenim puščati prosto pot,
kar se tiče načina opravljanja nalog. Na takšen način bi lahko zaposleni, ki mora opravljati
svoje delo na način, na katerega se že mnoga leta ta naloga opravlja, to nalogo opravil na
svoj način, po svoji novi inovativni poti in tako nalogo opravil hitreje, bolj učinkovito. Nato
bi takšen model lahko prenesli tudi na vključevanje več zaposlenih kot na primer timsko
delo, kjer bi skupina zaposlenih sodelovala z idejami o boljšem procesu opravljanja
njihovega dela. Kot priložnost naj podjetje izkoristi in najde dobrega strateškega
partnerja, ki bo pripomogel k boljšemu stanju podjetja. Predvsem zaradi dinamičnega
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sodelovanja in strogega nadzora poslovanja. Podrobnosti o strateškem partnerju bomo
natančno obrazložili v nadaljevanju pri poglavju 7.1, in sicer pri lastniški strukturi.
Kot zbir vseh ugotovitev pri EFAS in IFAS tabeli si bomo pomagali še z Wheelen in Hunger
SFAS matriko. Tabela 11 prikazuje povzetek analize strateških dejavnikov.
Tabela 11: SFAS tabela
Strateški
dejavniki

Tehtna ocena
Tehtana
Teža Ocena ocena Krat. Sred. Dolg.

S2 Kakovost in
inovativnost (S) 0,15

4,0

0,6

x

x

S3 Proizvodna
kapaciteta (S)
W2 Finančni
položaj (W)

0,12

3,5

0,42

0,15

2,0

0,3

W1 Kultura in
klima podjetja

0,09

1,5

0,135

x

O3 Strateški
partnerji (O)

0,19

1,5

0,285

x

0,12

3,5

0,42

x

0,13

3,5

0,455

x

0,05
1,0

2,5

0,125
2,74

O4 Promocija
(O)
T3 Konkurenca
(T)
T1 Gospodarska
kriza (T)
Skupna ocena

x

x

x
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x

Komentar
Podjetje že vrsto let na prvo
mesto daje kakovost in takoj
za njo tudi inovativnost, zato
je večina izdelkov izredno
kakovostnih ter tudi
inovativnih.
Zaradi obširnega poslovanja je
podjetje zmožno sprejeti in
izvesti večja naročila resnih
kupcev.
Visoki obroki odplačevanja
posojil.
Stremeti k izpopolnjevanju
klime in kulture (poznavanje
sprememb, pravilno
motiviranje, nagrajevanje itd.).
Pridobitev dobrega
strateškega partnerja, ki bo
podjetju pomagal iz
finančnega krča.
Zaradi dobro razširjene
turistične dejavnosti ima
podjetje odlične priložnosti za
dodatno promocijo svojih
izdelkov turistom.
Paziti in biti vedno korak pred
konkurenco.
Gospodarska kriza je
nevarnost, ki preti podjetju.

Iz tabele 11 je razvidno, da je izbrano podjetje malo pod povprečjem, in sicer znaša ocena
2,74. Skupna tehtna ocena povprečnega podjetja je 3,0. Podatki kažejo, da se podjetje
nahaja pod povprečjem zaradi stanja v avtomobilski in kovinsko predelovalni industriji.
Številna podjetja se iz te industrije v teh časih nahajajo v podobnem položaju, ravno
zaradi razloga, ker ni novih investicij v razvoj in v nove projekte, ampak se na vsakem
področju poslovanja znižujejo stroški in zmanjšuje obseg dela, saj naročniki iz tujine
množično preklicujejo ali pa zmanjšujejo svoja naročila. Ob tem se podjetje sooča tudi s
konkurenco, predvsem s Kitajskega, ki izdelke kopira in izdeluje iz mnogo slabših
materialov in jih nato prodaja na trgu po ugodnejših cenah. To podjetju še zmanjšuje
število odjemalcev in zmanjšuje možnosti za pridobitev več kupcev na tujih trgih.
Analiza uporabnosti in poznavanja metod za proučevanje zunanjega in notranjega okolja
delovanja podjetja
S komercialno direktorico zunanje trgovine programa Ročno orodje v podjetju Unior, d.
d., smo izvedli intervju z vprašalnikom na temo analize uporabnosti in poznavanja metod
za proučevanje zunanjega in notranjega okolja delovanja družbe.
V podjetju Unior, d. d., poznajo in uporabljajo SWOT analizo. Dobljene rezultate SWOT
analize redno vključujejo v proces letnega planiranja. Menijo, da na pogostost uporabe
analize ne vpliva gospodarska kriza, ker se izvaja manj pogosto, saj so se zaradi
trenutnega kriznega stanja prisiljeni posvečati tekočim težavam poslovanja organizacije.
Prav tako poznajo in pogosto uporabljajo metodo scenarija, ki jo uporabljajo v procesu
letnega planiranja. Menijo, da na pogostnost uporabe metode scenarija vpliva tudi
trenutno krizno stanje. Izvaja se bolj pogosto, ker jih krizno stanje sili v sprejem odločitev,
ki prinašajo dolgoročne posledice.
Portfolio analizo v družbi poznajo, vendar je skoraj nikoli ne uporabljajo. Dobljene
podatke zgoraj omenjene analize uporabljajo v procesu planiranja strategij. Trenutno
gospodarsko stanje ne vpliva na pogostnost uporabe te analize. Ne izvajajo se pogosto,
saj so se zaradi trenutnega kriznega stanja prisiljeni posvečati tekočim težavam delovanja
družbe.
Porterjev pristop k analizi panoge poznajo in zelo pogosto uporabljajo. Rezultate
vključujejo tudi na ravni letnega planiranja in v procesu strateškega planiranja.
Pogostnost uporabe omenjenega pristopa vplivajo trenutno krizno stanje. Izvaja se bolj
pogosto zaradi gospodarskega stanja.
Analizo interesnih udeležencev poznajo in jo včasih uporabljajo. Rezultate analize
interesnih udeležencev uporabljajo v procesu strateškega planiranja. Ta analiza je
podjetju v pomoč pri odločitvah. Na pogostnost uporabe analize interesnih udeležencev
vpliva trenutno krizno stanje. Zaradi kriznega stanja se v podjetju izvaja manj pogosto.
V podjetju ekonomsko vrednotijo in presojajo donosnost določenih strategij in
ugotavljajo neto trenutno vrednost investicije podjetja v določitev strategije ter
ugotavljajo stopnjo dobička, ki je izračunana iz denarnega toka. Dobljene rezultate
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upoštevajo v postopku planiranja na letni ravni ter v procesu planiranja strategij. V
podjetju se izvaja pogosteje zaradi gospodarskega stanja, ki težijo v odločitve z
dolgoročnimi vplivi.
V podjetju odkrivajo in se odzivajo na spremembe v okolju tako, da ves čas spremljajo
pomembne premike, v okviru strateškega planiranja ugotavljajo potencialne priložnosti
in nevarnosti iz okolja, redno izvajajo interne analize podjetja, informacije pa pridobivajo
od kupcev ter se redno udeležujejo različnih sejmov itd., sproti spremljajo konkurenco,
redno spremljajo morebitne spremembe oz. vplive v okolju in redno sklicujejo sestanke
na temo razvojnih priložnosti podjetja.

6.2 Predlog strategij
Da lahko natančno opredelimo splošne, temeljne in poslovne strategije podjetja je
potrebno najprej določiti strateška poslovna področja (SPP), ki jih analiziramo na ravni
dejavnosti, storitvene skupine in proizvodne skupine.
Določili smo najbolj optimalne strateško poslovne strukture, ki smo jih izpolnili z
vrednotenjem obstoječih in planiranih strateško poslovnih področij. Omejeno smo
prilagodili po Belaku (2003, str. 43). Pri tabeli 12 izhajamo iz prikazanih programskih in
tržnih priložnosti, s katerimi lahko opredelimo bodoča SPP izbranega podjetja.
V tabeli 12 smo analizirali posamezno strateško poslovno področje z vidika značilnosti
produktov/storitev in značilnosti trga.
Tabela 12: Strateške značilnosti storitvenih programov proučevanega podjetja
Strateško poslovno
področje
Strateški element
I. Značilnosti
produktov/storitev
- potrebe, ki jih
zadovoljuje

- Čas prodajanja in
izvajanja
II. Značilnosti trga
- prodajna področja

SPP1
ODKOVKI

SPP2
ROČNO
ORODJE

SPP3
STROJNA
OPREMA

SPP4
TURIZEM

Izdelava
odkovkov za
avtomobilsko
industrijo

Izdelava
ročnega
orodja za
avtom. in
kolesarsko
ter
motoristično
industrijo
Vse leto

Izdelava
strojev za
različne
operacije

Hotelske
storitve,
wellness
storitve,
športne
storitve

Vse leto

Svetovno
tržišče več
kot 100 držav
sveta

Svetovna
tržišče s
poudarkom
na Rusiji

Vse leto in
sezona
Evropski
obiskovalci in
lokalno

Vse leto
Svetovno
tržišče s
poudarkom na
glavnem
evropskem
tržišču
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- Položaj konkurence
- Kanali prodaje

- Cena

- Odjemalci

- Kakovost produktov/
storitev

Močna
konkurenca
Distributerji in
prodaja
direktno v
avtomobilske
tovarne ter
razni sejmi
Konkurenčna
cena (visoka
zahtevna
kvaliteta)

Avtomobilska
industrija

Visoka
kakovost

Močna
Močna
konkurenca
konkurenca
Distributerji v
Sejmi in
matičnih
direktna
državah,
prodaja
matične
firme po
svetu in sejmi
Konkurenčna Konkurenčn
cena glede
a cena
na visoko
kvaliteto
profesionalne
ga ročnega
orodja
Profesionalni
Industrija
uporabniki
(industrija,
avtomobilske
delavnice ...)
Visoka
Visoka
kakovost
kakovost

Močna
konkurenca
Turistične
agencije,
direktno
oglaševanje
in sejmi ter
lokalni mediji
Konkurenčna
cena

Različne
športne
skupine in
fizične osebe
Zadovoljiva
kakovost

Podjetje Unior, d. d., ima dejavnosti razdeljene v štiri programe, ki smo jih poimenovali
strateška poslovna področja (SPP1, SPP2, SPP3 in SPP4):
- Odkovki – tuji trg
- Ročno orodje – domači in tuji trg
- Stroji – domači in tuji trg
- Turistične storitve – domači trg
SPP1 »Odkovki« – program združuje vodenje, trženje in prodajanje, planiranje realizacije
proizvodov, razvoj in tehnologijo, toplo kovanje, obdelavo odkovkov, razvoj sistema
vodenja kakovosti, obrat Sinter. Sem sodijo visoko zahtevni odkovki za avtomobilsko
industrijo (deli krmilnega mehanizma osebnih vozil, nosilni deli podvozja, ojnice in drugi
odkovki, ki niso osnosimetrični). Potrebe, ki jih zadovoljujejo, so odkovki za avtomobilsko
industrijo, ki jih izvažajo največ na evropski trg.
SPP2 »Ročno orodje« – program zajema vodenje, prodajanje, marketing in razvoj,
logistiko, proizvajanje, zagotavljanje kakovosti, investiranje, izvajanje projektnih nalog.
Proizvodno-prodajni program ročnega orodja obsega 5.500 izdelkov, pri čemer so
najpomembnejši: ključi, klešče, nasadni ključi in pribor, kovinska embalaža, snemalci,
kladiva, izvijači, stege, škarje, vodoinštalacijsko orodje, orodje za elektrikarje,
elektronike, krovce ter namensko orodje za servisiranje koles in avtomobilov. Potrebe, ki
jih zadovoljujejo, je ročno orodje, ki ga izvažajo po svetu (Evropa, Rusija, nekatere afriške
draže …).
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SPP3 »Strojna oprema« – združuje vodenje, trženje in prodajanje, načrtovanje za
proizvodnjo, razvoj proizvodov, proizvodnjo, montažo, servisiranje, kontrolo proizvodov,
vzdrževanje delovnih sredstev, investiranje, izvajanje strateških nalog. Sem uvrščajo
razvoj in izdelavo kompleksnih namenskih obdelovalnih strojev, kot so fleksibilni stroji z
vrtljivo mizo, fleksibilne proizvodne celice, stroji za globoko vrtanje, petosni obdelovalni
stroji in fleksibilne varilne celice. Uniorjevi izdelki se uporabljajo v avtomobilski industriji
za obdelavo elementov motorja in podvozja. Potrebe, ki jih zadovoljujejo, so izdelava
strojev za različne operacije, ki jih prodajajo po svetu s poudarkom na Rusiji.
SPP4 »Turizem«
Turizem se že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja razvija na podlagi naravnih virov.
Ponuja storitve s področja športa, rekreacije, wellnessa in zdravstva. Kot turistična
dejavnost se ohranjajo trije primarni turistični produkti – družinske počitnice,
zdravstveno rehabilitacijo in priprave vrhunskih športnikov. Potrebe, ki jih zadovoljujejo
so hotelske, športne in wellness storitve. Evropski obiskovalci in lokalni.
Vsako strateško poslovno področje bomo proučili tudi s pogleda tržne perspektive ter z
vidika prednosti konkurence na vsakem strateško poslovnem področju. Za tovrstno
opredelitev omenjenih postopkov bomo uporabili ocenjevalne kriterije ter matrične
proporcionalne skale.
Pri analizi perspektivnosti in konkurenčne sposobnosti strateško poslovnih področij
proučevanega podjetja smo si pomagali z Belakovimi (2003, 43–45) ocenjevalnimi
postopki. Vse ocene, ki smo jih opravili na podlagi analize in podatkov, smo dobili v
razgovoru z vodilnimi v obravnavanem podjetju.
Obetavnost strateško poslovnih področij ocenimo z naslednjimi pokazatelji:
-

Stopnja rasti trga (ocena 5 ponazarja najhitrejšo rast trga, ocena 0 stagnacijo);
Stabilnost prodaje (ocena 5 ponazarja zelo stabilno prodajo, ocena 0 pa
nestabilno prodajo);
Razmerje s kupci (ocena 5 ponazarja odlične poslovne odnose s poslovnimi
partnerji, ocena 0 pa zelo slabe);
Ponudba konkurence (ocena 5 pomeni, da konkurence ni, ocena 0 pa, da je
konkurenca zelo močna);

Ocena perspektivnosti posameznih strateško poslovnih področij obravnavanega podjetja
je prikazana v tabeli 13.
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Tabela 13: Ocena perspektivnosti strateško poslovnih področij izbranega podjetja
Strateško poslovno
področje
Pokazatelj
Rast trga
Stabilnost prodaje
Razmerje s kupci
Ponudba konkurence
Skupaj od 20 možnih

SPP1
ODKOVKI

SPP2
ROČNO
ORODJE

SPP3
STROJNA
OPREMA

SPP4
TURIZEM

4
4
4
2
14

4
4
4
1
13

5
4
4
2
15

3
3
4
1
11

Konkurenčno sposobnost proučevanega podjetja na posameznih strateško poslovnih
področjih ocenjujemo z naslednjimi pokazatelji:
-

Ekonomičnost (ocena 5 ponazarja najvišjo, ocena 0 pa najnižjo stopnjo
ekonomičnosti posameznega programsko-tržnega področja);
Dostopnost do potrebnih vstopnih materialov oz. informacij (ocena 5
ponazarja najboljšo možno oskrbo, ocena 0 pa najslabšo);
Kakovost storitev (ocena 5 ponazarja zelo dobro oz. odlično kakovost storitev,
nižje ocene pa ponazarjajo slabšo kakovost storitev);

V tabeli 14 je prikazana ocena konkurenčne sposobnosti proučevanega podjetja.
Tabela 14: Ocena konkurenčnih sposobnosti izbranega podjetja
Strateško poslovno
področje
Strateški element
Ekonomičnost
produktov/storitev
Razpoložljivost materiala
Kakovost
produktov/storitev
Skupaj od 15 možnih

SPP1
ODKOVKI

SPP2
ROČNO
ORODJE

SPP3
STROJNA
OPREMA

SPP4
TURIZEM

3

3

3

3

4
5

3
5

4
5

4
4

12

11

12

11

Določili bomo najustreznejše strateško poslovne strukture obravnavanega podjetja z
uporabo portfolio matrike. Na podlagi narejene analize perspektivnosti in konkurenčnih
sposobnosti (tabela 13 in 14) smo zajeli v portfolio matriko, ki je predstavljena v sliki 14,
vsa proučevana strateško poslovna področja.
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Slika 14: Portfolio analiza strateško poslovnih področij podjetja Unior, d. d., z vidika
njihove konkurenčne sposobnosti in perspektivnosti oz. tržne privlačnosti

Ocenjena perspektivnost SPP3 je najboljša, kar se kaže v rasti trga, saj ponazarja
najhitrejšo rast trga. Tudi kriterija razmerje s kupci ter stabilnost prodaje sta za SPP3 v
vrhu in dobro razvita. Ocenjena perspektivnost SPP4 je med vsemi programi najslabša
pri ponudbi konkurence, stabilnosti trga in rasti trga, saj je Turizem večinoma pod
okriljem smučišča Rogla, ki pa v primeru visokih temperatur v zimskem času in malo
padavin ne more obratovati in zaradi tega niti Terme niso privlačne, saj turisti v zimskem
času najprej radi smučajo, nato pa se zvečer še kot dodatek razvajajo v Termah. Ker torej
prodaja v Turizmu zaradi vremena ni zagotovljena, je ocenjena perspektivnost v tem
SPP4 najslabša. Oceni SPP1 Odkovki ter SPP2 Ročno orodje sta si zelo podobni, edina
razlika je ta, da ima SPP2 predvsem zaradi kopiranih izdelkov s strani Kitajske konkurente,
medtem ko ima SPP1 močno konkurenco v Evropi.
Konkurenčna sposobnost organizacije je ob skupnem seštevku primerljiva na vseh
strateško poslovnih področjih. Kot najslabšega lahko izpostavimo SPP4, in sicer pri
kriteriju kakovost produktov/storitev, saj nima najvišje ocene kot vsa preostala strateško
poslovna področja, ampak malenkost nižjo, kar pa lahko obrazložimo kot željo po
zaslužku in proizvajanju umetnega snega na smučiščih ter odprtje smučišč kljub visokim
zimskim temperaturam, kar se ob smuki odrazi kot poškodovana smučišča oz. smučišča
s premalo snežne odeje. Kot najboljši in enakopravni strateško poslovni področji v
konkurenčni sposobnosti organizacije pa izpostavimo SPP1 in SPP3, saj imata obe
strateški poslovni področji vrhunsko kvaliteto produktov in zelo zadovoljivo zalogo
oziroma razpoložljivost materialov in prav to dvoje ju ohranja v vrhu in v ospredju pred
konkurenti.
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6.2.1 Splošne strategije
Za podjetje Unior, d. d., navajamo spodnje strategije:
a) v zvezi s ponudbo
Družba naj na SPP1, SPP2 in SPP3 v zvezi s ponudbo deluje v skladu s strategijo
standardizirane masovne ponudbe ter, če je potrebno, prav tako tudi strategiji
individualne naročniške ponudbe, kajti družba že vrsto let ponuja strategijo individualne
naročniške ponudbe (specializirani stroji) in standardizirane masovne ponudbe
(profesionalno ročno orodje). Sproti ves čas poskušajo ponuditi tudi izdelke, s katerimi
bodo zapolnili prazne tržne niše in tako pridobili dodaten odstotek tržnega deleža
(specialistično orodje). V primeru individualne naročniške ponudbe so vedno zanimive
ponudbe specializiranih (posamezen stroj je narejen po želji naročnika za konkretno
strojno operacijo) strojev posebej za rusko tržišče. Glede na to, da je trženje takšnih
strojev vedno problematično v smislu velikega začetnega vlaganja v nove materiale in
dolge (prilagojeno času izdelave stroja - nekaj mesecev ali več kot leto) časovne
realizacije celotnega plačila, se zaradi kontinuiranosti celotnega poslovanja raje odločajo
za standardizirano masovno ponudbo.
Na SPP4 pa naj družba deluje v skladu s strategijo širitve ponudbe svojih učinkov za
vrhunske športnike raznih zvrsti športa, kot so: nogomet, rokomet, košarka, odbojka in
smučanje. Tako bi se nato sami ali pa s svojimi celotnimi ekipami profesionalno
pripravljali na svoja tekmovanja, saj bi tukaj imeli zaposlene tudi vrhunske trenerje z
vsemi potrebnimi napravami za treninge. Sledi naj tudi strategiji individualne naročniške
ponudbe, kjer naj družba izvaja več vrst posebnih storitev strankam, še posebej wellness,
termalne ter splošno hotelske storitve, ki pa naj ustrezajo individualnim zahtevam
naročnikov oziroma gostov.
b) v zvezi s konkurenco
Čeprav je podjetje Unior, d. d., prisotno na tržišču že skoraj 100 let, naj še naprej na vseh
strateško poslovnih področjih ves čas poskuša z inovativnim in ofenzivnim pristopom
prodreti na nova tržišča, na katerih družba za zdaj še ni prisotna, in tako utrditi svojo
stabilnost na svetovnem tržišču, ki je za podjetje izjemno zelo važna in na takšen način
bi poskušalo podjetje ostati v ospredju pred svojimi tekmeci.
c) v zvezi z lastnim delovanjem
Na področju lastnega delovanja naj družba na SPP1, SPP2 in SPP3 še vedno deluje v
skladu s strategijo širitve lastnih potencialov, ki jo nujno potrebna za uspešno delovanje
podjetja na svetovnem tržišču (dobavitelji ter odjemalci). V podjetju naj si prizadevajo,
da bi bili vsi elementi usklajeni ter se tudi medsebojno dopolnjevali. Na SPP4 naj družba
prav tako prakticira strategijo širitve lastnih potencialov, saj bo na takšen način lahko več
ponudb združilo v eno in tako ustvarilo boljšo ponudbo oz. nepozabno izkušnjo za tiste
odjemalce, ki si želijo izkušenj iz celotne ponudbe.
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d) v zvezi z resursi
Na področju resursov naj družba na vseh strateško poslovnih področjih še vedno deluje
v skladu s strategijo determinističnega obvladovanja resursov in za potrebe obvladovanja
tržišča tudi strategiji odprte ponudbe resursov. Takšna strategija naj v podjetju pomeni,
da bo oskrba v velikem delu determinirana, ker so kupci vnaprej znani. V primeru
nepričakovanih sprememb pa naj bo družba pripravljena na spremembe oziroma odprta
za nove možnosti.
6.2.2 Temeljne strategije
Obravnavano podjetje naj sledi strategiji rasti in razvoja, kar pomeni vlaganje v
segmente, ki po internih podatkih podjetja prinašajo največ dobička (npr. specialistično
orodje – ključi, klešče in nasadni program ter specializirani stroji) in zmanjševanje oz.
racionalizacija stroškov. Prav tako pa naj ob navedenem podjetje osvaja tudi nove trge
(Afrika, Amerika, Avstralija in nekdanje države Sovjetske zveze) in razvija nove, boljše,
inovativne izdelke, storitve in tehnologije. Glede na to, da je bilo podjetje prizadeto
zaradi stanja v gospodarstvu, ki se je pojavilo zaradi vsesplošne svetovne krize, ki je
posebej hudo zajela tudi avtomobilsko industrijo, pa se naj kljub vsemu osredotoča na
tista področja, ki bodo prinesla dobiček, to pa so v večini primerov v takšnih časih lahko
novi in inovativni produkti na tržišču. To bi bili predvsem novi izdelki, kot so kolesarski,
motoristični in hladno kovani izdelki, s katerimi bi pridobili nove tržne segmente.
Omenjeno strategijo podjetje tako naj uporablja na vseh strateških področjih poslovanja.
6.2.3 Poslovne strategije
Družba naj na vseh strateško poslovnih področjih sledi strategiji diferenciacije
proizvodov. Ves čas naj raziskujejo morebitne priložnosti, ki bi jih lahko njihove proizvode
postavilo pred konkurenco. Prednost raziskovane družbe Unior, d. d., v primerjavi s
konkurenco je kvaliteta storitev ter produktov, saj jim je v preteklih letih prodor uspeval
prav z zelo visoko kvaliteto. Vsi trije programi (SPP1, SPP2 in SPP3) naj imajo cilj večje
znižanje stroške in ponudba najvišje možne kakovosti, ki jih bo glede na konkurenco s
Kitajskega obdržala v vrhu, saj imajo konkurenti nižje cene, vendar le zadovoljivo
kakovost. Podjetje Unior, d. d., naj zatorej ponudi ugodno ceno in visoko kakovost
(profesionalno orodje). Proučevano podjetje naj trgu ponudi izdelke, kot so kolesarski,
motoristični in hladno kovani izdelki, ki bodo osvojili nov tržni segment, ki je do tega
trenutka ne izpopolnjen oz. nezaseden. Ves čas naj vztraja na kakovosti in strokovnosti,
saj sta to dve lastnosti, ki ju je sposobno obdržati na visokem nivoju le podjetje z
dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo. Na SPP4 pa naj podjetje skozi različne wellness
pakete tržišču ponudi čim več različnih ponudb, ki bi vključevale zelo širok spekter
sorodnih dejavnosti (smučanje, plavanje, pohodništvo, masaže, izobraževanja, hrana in
pijača, domače kmetije itd.).
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7 URESNIČITVENI PROGRAM PLANIRANEGA RAZVOJA PODJETJA
UNIOR D. D.
7.1 Planirane strukture podjetja
V tem poglavju bomo prikazali planirane strukture proučevane družbe in sicer za obdobje
petih let (2015–2019).
Organizacijska struktura
V obdobju od leta 2015 do 2019 naj podjetje obdrži sedanjo organizacijsko strukturo, ker
je skladna z zakonodajo ter pravili in daje jasen pregled celotne organizacije. Struktura je
vključena v temeljne programe podjetja ter sektorje. Znotraj samih programov pa se
aktivnosti povezujejo v ključne podporne ter izvedbene procese, znotraj sektorjev pa v
oskrbovalne procese namenjene podjetju. Uprava bo še naprej kontrolirana s strani
nadzornega sveta in tukaj ni planirana sprememba na enotirni sistem.
Kadrovska struktura
Za obdobje 2015–2019 predlagamo, naj podjetje usmeri dosti več energije v raziskovanje
trga visoko izobraženih, izkušenih in zelo sposobnih kadrov s svežim znanjem, ki delujejo
na področjih, na katerih posluje tudi proučevano podjetje. S tem bi podjetje pridobilo
sveže ideje oziroma svežega idejnega vodjo, ki bi z novimi idejami poslovanja (novi ali
izboljšani izdelki) podal ustrezen odziv na konkurenco.
Prav tako bi v podjetju morali ustvariti bolj pozitivno kulturo in klimo, saj bi to podjetju
pripomoglo k boljšemu poslovanju. Zaposleni, ki verjamejo v podjetje, mu zaupajo in se
med seboj razumejo, želijo se potruditi in postati uspešnejši, kar posledično zelo
pripomore k doseganju boljših rezultatov podjetja. Če povzamemo, predlagamo, da bi se
podjetje moralo v prvi vrsti zavzemati za zadovoljstvo zaposlenih, sem bi uvrstili razna
motivacijska orodja in s tem pripomogli k upravljanju dela z večjim zagonom in več
pozitivne energije ter nenazadnje k zadovoljstvu vsakega posameznika, kar je ključ do
uspeha.
Menimo, da bi v podjetju morali zožiti oziroma skrčiti nekatere funkcije na takšen način,
da bi manj sposobne zaposlene postopoma odpuščali, bolj sposobne pa obdržali in jim
naložili dodatna opravila, za kar bi seveda prejeli tudi dodatek k svojemu plačilu, podjetju
bi pa zaradi odpustitve večjega števila zaposlenih s tistih položajev ostalo na voljo dosti
več denarja za zaposlitev svežih visoko izobraženih in izkušenih kadrov.
Predlagamo predčasno upokojitev vseh zaposlenih, ki so nekje do 24 mesecev pred
dejansko upokojitvijo in delujejo na funkcijah, kjer je potrebno krčenje števila zaposlenih.
Če bi se le dalo, bi se držali mehke metode naravnega odliva, kar bi pomenilo, da bi v
večini primerov počakali na naraven odhod v pokoj in nato ne bi na tistem delovnem
mestu zaposlili novi človeški vir, če to res ne bi bilo nujno potrebno.
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Tabela 15: Planirana kadrovska struktura zaposlenih v podjetju Unior, d. d., od leta
2015 do 2019
Odkovki
Ročno orodje
Strojna oprema
Turizem
Skupne službe
Vzdrževanje
Skupno število zaposlenih

2015
882
371
187
410
128
94
2.072

2016
875
364
189
399
125
96
2.048

2017
862
359
192
398
121
97
2.029

2018
854
353
193
399
116
98
2.013

2019
843
348
196
400
111
99
1.997

Iz tabele 15 je možno razbrati, da skupno število vseh zaposlenih v podjetju Unior, d. d.,
v obdobju od leta 2015 do 2019 ne narašča, ker podjetje na tej lokaciji nima več možnosti
za bistveno povečanje obsega poslovanja, zaradi prostorske stiske. Kar pa ne pomeni, da
podjetje ne bi širilo poslovanja na drugih lokacijah, predvsem v tujini. Število zaposlenih
v omenjenem obdobju postopoma upada, saj je razvoj tehnološke opreme zelo hiter in
robotizacija procesov počasi zamenjuje zaposlene, zaradi česar na koncu kljub temu
podjetje ustvarja večji dobiček z enakim obsegom dela in vedno manjšim številom
zaposlenih.
Na strateško poslovnem področju Odkovki predvidevamo povečanje zmogljivosti, ki jo
lahko dosežemo s pomočjo izboljšanega tehnološkega procesa z ohranjanjem števila
zaposlenih ali pa s podobnimi tehnološkimi procesi ter enakim številom proizvodov.
Najbolje pa je zmanjšati število zaposlenih in s pomočjo avtomatizacije povečati število
proizvedenih enot na zaposlenega, kar smo skozi našo raziskavo tudi predvideli.
Na strateško poslovnem področju Ročno orodje menimo, da zaradi modernizacije
skladiščnega sistema ne bo novega zaposlovanja, prav tako pa zelo kmalu predvidevamo
robotizacijo pakirnih linij ter modernizacijo tehnoloških postopkov v proizvodnji
(obdelovalnica).
Na strateško poslovnem področju Strojna oprema predvidevamo povečanje zaposlenih
v prihodnosti, saj gre za perspektivno panogo v avtomobilski industriji, ki se lahko pohvali
z visokim nivojem že dosežene kakovosti, znanja, rezultatov ter prepoznavnosti znamke
UNIOR Strojne opreme v krogih evropske avtomobilske industrije. Zatorej predvidevamo
nadaljnjo rast tega programa in počasno naraščanje števila zaposlenih.
Na strateško poslovnem področju Turizem predvidevamo zmanjšanje števila zaposlenih
zaradi padca življenjskega standarda (manj prenočišč, izven penzionske potrošnje, manj
obiskov itd.) ter vsesplošne gospodarske krize. Vse manjši je tudi obisk rehabilitacijskega
centra, saj se vse manj ljudi zavaruje za primere, ko je ob poškodbi plačana tudi
rehabilitacija, poleg tega pa tudi zavarovalnice varčujejo in v dosti primerih ne pokrivajo
več rehabilitacijskih stroškov. Predvidevamo, da bi bilo smotrno za določena delovna
mesta v programu Turizem (čistilke, sobarice, kuharji), da bi te zaposlene prestavili na
zunanje podjetje, ki bi ga v času potreb najeli za opravila, kar bi bistveno zmanjšalo težave
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ob prehodih z letne in v zimsko sezono ali obratno. S tem bi ublažili ekstreme in ne bi
imeli težav z odvečnim zaposlitvenim kadrom.
Na delovnih mestih skupnih služb pričakujemo rahlo rast zaradi predvidenega uvajanja
avtomatizacije v tehnološke procese, medtem ko na delovnih mestih vzdrževanja
predvidevamo povečano zahtevnost vzdrževanja tehnološkega parka in iz tega naslova
rahlo povečanje števila zaposlenih. Obenem pa je potrebno zelo paziti na izobrazbo novo
zaposlenih zaradi zahtevnosti predvidenih vzdrževalnih del.
Izobrazbena struktura
V podjetju že vrsto let izvajajo strokovno usposabljanje novo prihajajočih kadrov (varilec,
operater na stroju CNC, upravljalec strojev v proizvodnji) s sistemom štipendiranja
dijakov in študentov.
Prav tako letno izobražujejo zaposlene na nižjih položajih ter tako obnavljajo njihova
znanja na določenih področjih. Takšen sistem izobraževanja se nam zdi zelo uporaben,
zato bi ga tudi za prihajajoče obdobje obdržali.
Kljub temu, da podjetje že izvaja izobraževanje za zaposlene na nižjih položajih, smo
mnenja, da bi morali v podjetju nujno pričeti še z izvajanjem izobraževanja zaposlenih, ki
delujejo na višjih in vodilnih položajih. Predlagamo, da se zaposleni iz omenjenih
položajev enkrat letno vsaj za čas vikenda odpravijo v tujino, kjer imajo zelo intenzivno
izobraževanje pri strokovnjakih z njihovega področja in bi tako pridobili sveže ideje,
znanje in zagon za nadaljnje uspešno opravljanje svojega vodilnega položaja.
Lastniška struktura
Trenutno je večinski lastnik podjetja Unior, d. d., država, in sicer ima v lasti 37,11-odstotni
delež. Naslednji večji lastniki pa so poslovni partnerji družbe, ki imajo v lasti 26,95odstotni delež.
Kot predlog, bi želeli izpostaviti, da podjetje samo poskrbi za prodajo državnega deleža,
saj je podjetje Unior, d. d., že na seznamu podjetij, ki jih namerava država v kratkem
prodati. To pomeni, da podjetje ne bo imelo težke naloge prepričati največjega lastnika
v prodajo svojih deležev, saj je ta že odločen. V podjetju bi čim prej organizirali ali najeli
skupino strokovnjakov, ki imajo izkušnje s področja sodelovanja s poslovnimi partnerji,
saj bi državni delež zaradi trenutnega stanja lahko po ugodni ceni prodali novemu
poslovnemu partnerju iz tujine, s katerim bi lahko poslovali dosti bolj dinamično, vendar
tudi pod strogim nadzorom, kar bi podjetju prinašalo vedno boljše rezultate, prav tako
seveda tudi dobiček, zaradi ugodnega odkupa deležev od države bi novemu večinskemu
lastniku ostalo nekaj sredstev, s katerimi bi nato razpolagal pri investiranju v podjetje po
lastni presoji. V vsakem primeru je investicija v katerokoli področje poslovanja podjetja
zelo dobrodošla. Ob zaključenem odkupu podjetja s strani novega strateškega partnerja
bi se lastniška struktura na vrhu spremenila, in sicer bi bil največji lastnik strateški partner
družbe s 37,11-odstotnim deležem, država pa bi zaradi prodaje svojih deležev imela 0 %
lastništva.
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Graf 3: Planirana lastniška struktura
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Tehnično-tehnološka struktura
Podjetje ima vso potrebno tehnično-tehnološko opremo za proizvodnjo
visokokakovostnih produktov, zato v tem obdobju ne predlagamo nove tehničnotehnološke strukture. V obdobju pet let (2015–2019) se na področju tehnologije lahko
spremeni ogromno, vendar trenutno nimamo dovolj podatkov, zato smo mnenja, da
strokovnjaki s temi veščinami, ki so zaposleni v podjetju, ves čas aktivno spremljajo
dogajanje na trgu in tehnično-tehnološko strukturo posodabljajo ali po potrebi
zamenjujejo oz. dokupujejo potrebne stroje oz. opremo za nadaljnjo izdelavo
visokokakovostnih produktov.
Na področju komunikacije tako v samem podjetju kot tudi mednarodno s kupci,
dobavitelji itd. pa za znižanje stroškov predlagamo sodobnejšo tehnologijo, ki so lahko že
zelo preprosti in poznani računalniški programi, kot je Skype, ki je brezplačen in omogoča
brezplačno komuniciranje preko klica ali video klica po vsem svetu.
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Struktura prihodkov
Tabela 16: Planirani prihodki, odhodki in poslovni izid podjetja za obdobje 2015 do
2019
(v tisoč EUR)

Leto 20151

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Prihodki od
prodaje

161.932

165.249

169.673

173.717

177.240

Odhodki

160.487

161.074

162.383

163.993

164.138

- stroški blaga,
materiala in
storitev

108.845

110.241

110.986

111.482

111.942

- stroški dela

45.548

44.969

45.955

46.212

47.389

- odpisi vrednosti

4.049

3.678

3.127

3.765

3.655

- drugi poslovni
stroški

2.045

2.186

2.315

2.534

2.752

Čisti poslovni izid

1.445

4.175

6.966

9.724

13.102

Iz tabele 16 je razvidno, da se v obdobju petih let počasi oz. zmerno povečujejo prihodki
od prodaje, kar je bila praksa tudi v preteklih letih poslovanja. Za nadaljnja leta sicer
pričakujemo vedno večji čisti poslovni izid, vendar večji skoki zaradi že tako zelo velikega
obsega poslovanja niso možni, ob tem pa ima podjetje Unior d. d. še obveznosti, kot so
krediti, posojila itd., kjer mora poleg glavnice plačevati tudi obresti, ki prikazujejo
odhodke.

1

Predlagani rezultati, ker proučevano podjetje še nima vidnih podatkov.
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7.2 Program uresničitve za obdobje 2015–2019
Pri podajanju planov uresničitve izviramo iz selekcioniranih strategij proučevane družbe.
Uresničitveni program planiranega razvoja organizacije primerjamo z uresničitvenim
programom za obdobje 2015–2019, pri čemer moramo izpostaviti, da smo izdelali
uresničitveni plan razvoja prav tako za leto 2015, ker ob analizi za leto 2015 na voljo ni
bilo dovolj podatkov, zato nam je bilo za izhodišče leto 2014. Za družbo pričakujmo
sledeči uresničitveni plan, ki je bil razdeljen po letih.
Uresničitveni program planiranega razvoja za podjetje Unior, d. d., za obdobje pet let:

-

-

-

leto 2015 do 2016:
iskanje investitorjev,
minimizirati stroške obratovanja,
zvišati število potencialnih kupcev,
uvesti proces selekcioniranja zaposlenih,
novo izobražene ljudi začeti vključevati na pomembnejša delovna mesta,
planiranje uspeha in sistem nagrajevanja zaposlenih,
vlagati v dobre medčloveške odnose na vseh ravneh v organizaciji,
ohranjanje »dobrega imena«,
razširitev ponudbe na SPP2 za kolesarstvo in motorje,
stremeti k bolj učeči organizaciji (vsi zaposleni usmerjeni k nalogam, pri čemer
iščejo rešitve, se prilagajajo spremembam in pripomorejo k reševanju
strateških vprašanj).
leto 2017 do 2018:
država proda svoj lastniški delež strateškemu partnerju,
uvajanje mladega izobraženega kadra za vodilna delovna mesta,
uvesti materialne in nematerialne postopke motiviranja,
uveljavljanje kadrov na vodilnih položajih,
osvojiti (na SPP2 in SPP3) nova tržišča, ki jih podjetje še ne zavzema ter prevzeti
tržne deleže od slabših konkurentov (kot dobra blagovna znamka UNIOR),
prodaja enega izmed slabših programov podjetja, glede na obstoječo krizo, in
sicer program Turizem.
leto 2019:
zaposliti mlad ambiciozen in izobražen kader,
dokončno odplačani vsi dolgovi bankam,
vlaganje v večje investicijske podvige na področju avtomatizacije in robotizacije
proizvodnje,
razvijanje novih, še boljših, inovativnih izdelkov,
nastopati na trgih, kjer podjetje še ni prisotno,
utrjevati blagovno znamko.
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8 SKLEP
Za obstoj proučevanega podjetja v prihodnje je bistveno, da kljub kriznemu stanju še
naprej zasleduje svojo izraženo vizijo in ima do potankosti določeno ter zapisano politiko
podjetja. Za nadaljnji razvoj in obstoj v prihodnje je tudi pomembno, da ima podjetje
opredeljeno strategijo in tej strategiji primerno strukturo. Na področju politike podjetja
je pomembno, da vodstvo v podjetju analizira vrednote ključnih sodelavcev. Sproti
proučuje svoje slabosti in prednosti ter nevarnosti in priložnosti, ki izvirajo iz okolja.
Ključno je, da podjetje podrobno razume svoja SPP, jih nadzira in se zaveda konkurence
ter svojih prednosti in perspektivnosti, glede na konkurente. Podjetje mora nenehno
iskati moderne strategije (poslovne možnosti), saj je za podjetje to ključnega pomena. V
trenutnem stanju današnjega časa so pravilno zastavljene strategije bistvenega pomena
za uspešno perspektivnost podjetja.
Skozi raziskavo v okviru celovite presoje podjetja in okolja smo ugotovili ter se tako
odločili, da ima največjo težo za izbrano podjetje prav pridobitev strateškega partnerja,
ki bi podjetju pomagal iz trenutne neugodne finančne težave. Ker je podjetje Unior, d.
d., na državnem seznamu podjetij, ki so naprodaj, država želi prodati svoj delež v
izbranem podjetju, kjer ima v lasti 37,1 % kot največji lastnik. Menimo, da ima v podjetju
največjo težo prav prihod novega strateškega partnerja, ki bo podjetje vodil in nadzoroval
z mnogo večjim interesom, kot je to do sedaj počela žal zelo slaba večinska lastnica
država.
Izdelali smo tudi portfolio analizo strateško poslovnih področij podjetja Unior, d. d., z
vidika njihove konkurenčne sposobnosti ter perspektivnosti oziroma tržne privlačnosti.
Ugotovili smo, da vsa štiri strateško poslovna področja podjetja spadajo nekje približno
na mejo povprečno močnih z lažjim poudarkom na močni perspektivnosti in
konkurenčnosti.
Uresničitveni program planiranega razvoja podjetja Unior, d. d. smo prikazali v tabeli s
planirano kadrovsko strukturo zaposlenih od leta 2015 do leta 2019. Vidno iz omenjene
tabele, v določenem obdobju predlagamo počasno upadanje števila zaposlenih z metodo
naravnega odliva, saj je podjetje na lokaciji, kjer je zdaj v preteklih skoraj 100 letih
delovanja izkoristilo vse možnosti prostorske širitve. Število zaposlenih pa počasi upada
tudi zaradi razvoja tehnološke opreme ter vedno večje prisotnosti robotskih procesov.
Edini področji, kjer pričakujemo manjšo rast zaposlenih, sta strateško poslovno področje
Strojna oprema, ki ga pričakujemo kot vodilnega v prihodnjih letih zaradi svoje
pomembnosti in usmeritve svetovnega trga ter potreb le-tega v smeri našega programa,
in služba vzdrževanja, ki bo skozi obdobje 2015–2019 ohranjala oz. počasi večala število
svojih zaposlenih, saj je razumljivo, da bo ob vedno večjem obsegu tehnološke opreme
ter robotizacije pogosto prihajalo tudi to težav, ki jih služba vzdrževanja hitro odpravlja
za nemoteno delovanje programov podjetja.
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Kljub splošnemu skupnemu upadanju števila zaposlenih skozi prihajajoče obdobje v
podjetju Unior, d. d. pričakujemo počasno rast na področju čistega dobička, saj bo
podjetje s pomočjo modernizacije (tehnološka oprema, robotizacija), izboljševanja v
vseh podrobnosti in istega obsega poslovanja lahko dosegalo vedno boljše rezultate, saj
se bo redno odzivalo na fleksibilnost sprememb v okolju, tako da bodo spremljali
bistvene trende, ugotavljali razvojne možnosti ter nevarnosti v okolju, redno izvajali
notranje proučitve podjetja ter prejemali informacije tako od poslovnih partnerjev kakor
tudi z različnih sejmov, ki se odvijajo po vsem svetu. V podjetju pa naj prav tako redno
spremljajo konkurenco predvsem z Daljnega vzhoda in jim na takšen način morda uspe
najti enega izmed trikov postopkov, s katerim lahko enako kakovosten produkt
proizvedejo bistveno ceneje.
Smo mnenja, da v podjetju morajo slediti strategijam, saj so nato prepreke v planiranju
enostavneje premagane. Potrebno je določiti cilje, razkriti in razjasniti nevarnosti ter
priložnosti prihodnosti. Pomembno je tudi, da so politika, strategije in cilji podjetja med
seboj skladni, kajti na takšen način lahko napovedujemo uspešno poslovanje podjetja,
kljub trenutno gospodarskemu kritičnemu stanju, ki pa počasi pojenja.
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