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POVZETEK
Transport je dejavnost, ki izvira že iz davnih časov, saj se je potreba po prevažanju stvari
pojavila že dolgo nazaj. Skozi dolgo zgodovino se je transport razvijal in napredoval in
pridobival na izboljšavah v njegovi tehniki in tehnologiji.
Dobra organizacija transporta, učinkovito upravljanje z voznim parkom ter prava izbira
prevoznega sredstva, je pogoj za kakovostno izvajanje transportih storitev. Ti pogoji
morajo biti izpolnjenji, če hočemo v tem turbulentnem času nuditi kakovostnejše ter bolj
konkurenčne transportne storitve od svoje konkurence. To pa je tudi pogoj za obstanek
transportnega podjetja na trgu.
Danes je eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti ter učinkovitosti
transportnega podjetja predvsem učinkovit, zanesljiv ter odziven management. Temeljne
naloge managementa so planiranje, organiziranje, vodenje ter kontroling v poslovanju in
delovanju podjetja. Managerji morajo skrbeti, da delo poteka v skladu z zadanimi cilji in
vizijo podjetja. Hkrati pa morajo znati voditi in povezovati skupino ljudi v podjetju tako,
da jih pritegnejo za svoje ideje, saj je le-to pogoj za dolgoročen napredek in obstoj
transportnega podjetja na trgu. Za transportno podjetje oziroma njegov management je
bistveno, da se dosledno izvajajo vse funkcije managementa, tako na strateški kot
operativni ravni.
Namen magistrske naloge je bil razviti nov model managementa transportnih podjetij, ki
bi omogočal zmanjševanje vpliva krize in celovitejšo obvladovanje vpliva krize na
delovanje in poslovanje transportnih podjetij v Sloveniji. V nalogi smo predvidevali, da
trenutni model ne omogoča omejevanja oziroma zmanjševanja vpliva krize na delovanje
in poslovanje transportnih podjetij, zato smo se v nalogi osredotočili na ukrepe za izhod
iz krize ter celovito obvladovanje vpliva krize, gledano z vidika delovanja managementa
transportnih podjetij. Na strani državne regulative pa smo izpostavili potrebne ukrepe
države za uresničitev predlaganega oziroma novo razvitega modela managementa
transportnih podjetij.
Z uvedbo predlaganega modela managementa bi managementu v transportnih podjetjih
omogočili učinkovitejšo obvladovanje vpliva krize in s tem pomembno prispevali k
izboljšanju možnosti podjetja za dolgoročnejši obstoj na transportnem trgu.
Menimo, da so izsledki raziskave zanimivi za marsikatero slovensko transportno podjetje,
saj je problematika, ki smo jo zajeli v nalogi, podala zanimive ter praktične rešitve, katere
bi lahko uporabili pri svojem delovanju in poslovanju in se tako mogoče izognili težavam,
s katerimi se srečujejo predvsem ob pojavu kriz.
Ključne besede: management, država, transport, transportna podjetja, kriza, model
managementa.
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ABSTRACT
Transportation is an activity that originates from ancient times, as is the need for
transporting things occurred a long time ago. Throughout the long history of its
development progressed slowly, but steadily and capitalize on improvements in his
technique and technology.
Good organization of transport, efficient fleet management and the right choice of
transport vehicle, is a prerequisite for the implementation of quality of transport services.
These conditions must be fulfillment, if transport companies want to provide in this
turbulent time, better quality and more competitive transport services from their
competition. It is also a condition for the survival of the transport companies on the
market.
Today is one of the most important factors in the performance and efficiency of the
transport companies particularly effective, reliable and resourceful management. The
basic tasks of management are planning, organizing, leading and controlling the
operations and functioning of the company. Managers must take care that the work is
carried out in relation to the objectives and vision of the company. At the same time they
must be able to manage and integrate a group of people in the company, so that they are
attracted to their ideas, because this is one of the conditions for long-term progress and
the existence of a transport company in the market.
The purpose of the master's thesis was to develop a new model of management of
transport companies, which would allow to reduce the impact of the crisis and the
comprehensive management of the impact of the crisis on the functioning and operation
of transport companies in Slovenia. In this work, we assume that the current model does
not allow for limiting or reducing the impact of the crisis on the functioning and operation
of transport companies.
In this work, we assume that the Slovenian transport companies are in crisis and so we
focused on measures to overcome the crisis and the overall management of the impact of
the crisis. On the state regulation, we highlight the measures that are necessary to achieve
the proposed or a new developed model of management of transport companies.
With the introduction of the proposed model of management we could enable transport
managers more effective mastery of the crisis and contribute to the increased chances of
long-term existence on the transport market.
We believe, that the results of the research will be interesting for many Slovenian
transport companies, since the problems that we have captured in our work, gave
interesting and practical solutions which could be used in its operations and thus can avoid
the problems encountered.
Keywords: management, government, transportation, transport companies, crisis
management model.
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1
1.1

UVOD
Opredelitev področja in opis problema

Čas v katerem živimo je zaznamovan s vse hitrejšo globalizacijo in s tem povezanimi
spremembami na vseh področjih. Predvsem podjetja so tista, ki to najbolj občutijo pri
svojem poslovanju. Spremembe so postala stalnica poslovnega življenja. Takšno
spreminjanje poslovnega okolja in rast poslovnih možnosti ter tveganj od podjetja
zahtevajo hitro prilagajanje, kajti le na ta način si lahko zagotovi uspešno in učinkovito
poslovanje. Gledano iz vidika sprememb v okolju podjetij pa ima v sodobnih razmerah
delovanja pomembno vlogo tudi globalna kriza.
Kriza je tista točka ali ločnica, ko mora nek sistem spremeniti smer svojega razvoja,
bodisi zaradi sprememb, ki so nastale v njem samem, bodisi zaradi sprememb v zunanjem
okolju (Bučar, 2000, 6). Pojem kriza izhaja iz grške besede »krinein« kar pomeni ločiti.
Sistem, ki te točke ne zazna, je v nevarnosti zastoja ali celo propada. Lahko pa jo sicer
zazna, vendar morda vzroki krize niso pravilno ugotovljeni in na tej podlagi sistem ni
sposoben oblikovati pravih odgovorov (Bučar 2000, 6).
V sodobni družbi tako podjetja pogosto obravnavamo kot sisteme. V tem okviru se mora
podjetje, kot sistem prilagoditi dinamičnemu okolju, v katerem mora biti njegovo
upravljanje in management zavestno usmerjeno v sedanje in bodoče dejavnosti (Pučko
1999, 13). Podjetje je v svoji osnovi gospodarska tvorba, zato se mora predvsem in
pretežno ravnati po ekonomskih motivih. Je skupek različnih interesnih skupin –
lastnikov, zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, države in tudi celotne družbe, v kateri deluje
(Pučko 1999, 13).
Beseda kriza predstavlja dva pomena, in sicer nevarnost ter priložnost. Pa vendar je tako
za izognitev nevarnosti kot za izkoristek priložnosti potrebno prepoznavanje znakov
krize, saj lahko le na ta način pravočasno ugotovimo krizni oziroma pred krizni položaj
in ga izkoristimo kot priložnost za spremembe ter ugotovimo prave vzroke krize in na tej
osnovi sprejmemo in izvedemo ustrezne ukrepe.
Na splošno lahko ugotovimo, da ima kriza pomembno vlogo pri delovanju in poslovanju
podjetij, saj se podjetja nastalim spremembam oziroma motnjam v okolju uspejo različno
prilagajati. Dubrovski (2000, 3) meni, da so v kriznem obdobju razmere izredne in so zato
potrebne hitre in učinkovite odločitve, saj so možnosti popravkov majhne. Kot navaja
Bergant (2006, 9), pa so lahko posledice krize v podjetjih velike in se glede ukrepov, ki
jih je potrebno izvesti za preprečitev le te, kažejo v različnih intenzitetah.
Na temelju v nalogi navedenih spoznanj lahko najsplošneje ugotovimo, da so razlogi, ki
privedejo do izrednih stanj v podjetjih po vsebini raznoliki in jih v osnovi delimo na
notranje in zunanje vzroke krize. Tako nastopijo krize podjetja običajno, kadar podjetje
in okolje nista strateško »fit« ali povedano drugače, kadar se podjetje ni (pravočasno)
prilagodilo spremenjenim tržnim razmeram in/ali se je preveč oddaljilo od obstoječih
konkurenčnih zahtev in dosedanjih strategij uspešnosti ter s tem opustilo svoje
predpostavke uspešnosti.
Po besedah Belaka (2003, 34) pa se v podjetju srečujemo z managementom zaradi potrebe
po upravljanju in vodenju podjetja. Management je večpomenski pojem in pojav; je
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proces, je funkcija podjetja, je njegova inštitucija in inštrumentalni sistem, lahko pa
ponazarja tudi določen vidik upravljalno-vodstvenega obvladovanja podjetja. Vedno in
vsakič pa je, če gre za management podjetja, mišljeno s tem vsaj vodenje ali vodstvo tega
konkretnega podjetja.
Klasično pojmovanje managementa predstavlja planiranje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela v podjetju oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih delavci opravljajo
(Schermerhorn 2008, 54). Cilji organizacije dajejo pobude in vodila za te naloge in
aktivnosti. Management je v bistvu usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego
postavljenih ciljev. Opredelimo ga lahko tudi kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se
pojavljajo pri planiranju, organiziranju, vodenju in pregledovanju razpoložljivih virov pri
doseganju ciljev poslanstva in razvoja organizacije (Daft 2010, 63).
Kriza pa vpliva na podjetja različno, odvisno od njihove dejavnosti. V okviru vpliva krize
na poslovanje podjetij, se tako v literaturi in praksi pogosto omenja vpliv krize na
poslovanje transportnih podjetij, ki jih je zmanjšan obseg gospodarske aktivnosti,
naraščajoče cene pogonskih goriv in cestnin, finančna nedisciplina, nelojalna konkurenca,
kot tudi nezadostna pomoč države, še posebej prizadela.
Po izsledkih raziskav IRU1 (2016), je gospodarska kriza hudo prizadela mednarodni
cestni promet, kar je razvidno iz številnih stečajev transportnih podjetij po vsej Evropi.
Slovenija leži na stičišču pomembnih transportnih poti, ki povezujejo različne dele
Evrope. Prometa oziroma transportnih poti je tako preko Slovenije veliko, vendar je
opaziti, da logistiko v zadnjem času opravljajo predvsem tuja prevozna podjetja, ki bodisi
nudijo cenejše storitve, bodisi delujejo v sistemu večjih tujih logističnih sistemov, ki se z
dovršenimi in že preizkušenimi managementskimi modeli lažje, predvsem pa hitreje
prilagajajo na krizo (Demšar 2006, 24).
Spremenjenim zahtevam delovanja podjetij in okolja podjetij pa bi moral slediti tudi
management s svojim delovanjem in vedenjem. Vendar pa je v zadnjem času zaradi
hitrega tempa sprememb in naraščajočih zahtev postalo jasno, da je management
transportnih podjetij oziroma obstoječi način managementa transportnih podjetij postal
neustrezen za obvladovanje podjetij v kriznih razmerah.
Kriza torej povečuje konkurenco med slovenskimi transportnimi podjetji, saj se zaradi
precejšnega presežka ponudbe prevoznih storitev nad njihovim povpraševanjem, nenehno
vrši pritisk na cene prevozov. Temu bi moral slediti management, in sicer v smeri hitre
reorganizacije poslovanja oziroma reorganizacije prevozov, racionalizacije poslovanja
oziroma stroškov ter uvajanje novih tehnologij (satelitsko spremljanje vozil, porabe
goriva).
Država mora poskrbeti za spodbudno poslovno okolje, to pa lahko doseže s pravilnimi
ukrepi oziroma s pravočasnimi spodbudami. Dejstvo pa je, da so v času krize ustrezni
ukrepi države, predvsem ukrepi, ki zahtevajo nove finančne vire, težko izvedljivi.
Gledano iz vidika delovanja in poslovanja transportnih podjetij lahko ugotovimo, da je
državna regulativa na tem področju bila v preteklosti sicer aktivna, vendar v nezadostnem
obsegu. Zaradi nepravilne politike oziroma nezadostne državne regulative na področju
delovanja transportnih podjetij je pri svojih ukrepih za preprečevanje vplivov krize
1
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omejen tudi management transportnih podjetij. Management sicer lahko izvaja aktivnosti,
ki v določenem, sicer omejenem obsegu, vpliva na zmanjševanje vpliva krize, vendar pa
je pri tem bistvenega pomena pomoč oziroma ustrezni ukrepi države, ki se bodisi kažejo
kot sam pogoj za izvedbo posameznega ukrepa managementa, bodisi vplivajo na ukrepe
managementa multiplikativno.
Torej poslovno okolje je bistvenega pomena, da management podjetja deluje oziroma
imajo ukrepi managementa učinke na poslovanje podjetij oziroma zmanjšujejo vpliv krize
na poslovanje transportnih podjetij.
Osrednje področje obravnave naše naloge je tako področje managementa transportnega
podjetja. V tem okviru smo poskušali razviti model za zmanjševanje vpliva krize na
delovanje transportnega podjetja. Ob tem pa smo upoštevali trenutno državno regulativo
na področju transporta. Državno regulativo na področju transporta obravnavano kot
pomemben dejavnik managementa transportnih podjetij. Pri tem smo se omejili samo na
vsebino regulativ, ki so vplivale na management transportnih podjetij.
Glede na navedeno je osrednji problem naloge neustrezen model managementa
transportnih podjetij glede na spremenjene pogoje delovanja. Trenutno prevladujoč
model managementa transportnih podjetij tako ne omogoča omejevanja oziroma
zmanjševanja vpliva krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
1.2

Namen in cilji raziskave

1.2.1 Namen
Temeljni namen naloge je razviti nov model managementa transportnih podjetij, ki bi
omogočal zmanjševanje vpliva krize in celovitejšo obvladovanje vpliva krize na
delovanje in poslovanje transportnih podjetij v Sloveniji. V tem okviru bomo tako razvili
model za zmanjševanje vpliva krize in celovitejšo obvladovanje vpliva krize na delovanje
in poslovanje transportnega podjetja. Ob tem pa bomo upoštevali trenutno državno
regulativo na področju transporta, natančneje avtoprevozništva. Državno regulativo na
področju transporta obravnavano kot pomemben dejavnik managementa transportnih
podjetij. Pri tem se omejujemo samo na vsebino regulativ, ki vplivajo na management
transportnih podjetij. Razvit model managementa bo tako zajemal tudi niz potrebnih
državnih ukrepov na področju transporta, ki so potrebni za uresničevanje prenovljenega
modela managementa transportnih podjetij v poslovni praksi.
V okviru doseganja temeljnega namena je magistrska naloga razdeljena na dva dela, in
sicer na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu smo s pomočjo dognanj iz domače in tuje literature ter izkušenj iz
prakse podali teoretična izhodišča o krizi, podali vzroke njenega nastanka, ugotovili
načine in intenzivnost vplivanja gospodarske krize na poslovanje podjetij na splošno ter
podrobneje na delovanje in poslovanje transportnih podjetij, opredelili vlogo in pomen
managementa pri prepoznavanju, preprečevanju in obvladovanju kriz, predstavili že
znane metode reševanja podjetij iz krize ter predstavili temeljne modele managementa
transportnih podjetij. Podlaga za razvoj novega modela managementa transportnih
podjetij pa bo predstavitev trenutnega prevladujočega načina managementa transportnih
podjetij v Sloveniji. Poleg omenjenega bomo predstavili tudi dosedanji način
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interveniranja države z namenom zagotavljanja konkurenčnejšega poslovnega okolja,
gledano iz vidika delovanja transportnih podjetij.
V empiričnem delu naloge bomo tako preverjali ustreznost in smiselnost novega modela
med izbranimi vodilnimi zaposlenimi v transportnih podjetjih, ki bodo ovrednotili vpliv
predlaganih sprememb na zmožnosti za obvladovanje krize. V tem okviru bomo
intervjuvancem predstavili tipične trenutne značilnosti managementa transportnih
podjetij, zaznane probleme ter potencialne rešitve – v okviru novega modela
managementa transportnih podjetij. Na temelju intervjujev vodstvenega kadra v
transportnih podjetjih bomo tako ocenili ustreznost novo razvitega modela managementa.
Na podlagi sugestij glede trenutnega stanja in potencialnih rešitev bomo model dopolnili.
Skladno z namenom naloge bomo tudi opredelili niz potrebnih ukrepov države, ki bodo
v simbiozi omogočali izboljšanje konkurenčnosti transportnih podjetij ter posledično
temu omogočali celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij.
1.2.2 Cilji
Skladno z namenom naloge so pomembnejši cilji v teoretičnem delu naloge naslednji:
- predstaviti pojem krize in predstaviti vzroke za nastanek krize,
- ugotoviti načine in intenzivnost vplivanja gospodarske krize na poslovanje
podjetij,
- predstaviti tipične posledice vpliva krize na delovanje in poslovanje podjetja
- predstaviti temeljne načine reševanja podjetij iz krize
- proučiti temeljne značilnosti transportnih podjetij
- ugotoviti načine in intenzivnost vplivanja gospodarske krize na poslovanje
transportnih podjetij,
- proučiti kako notranji dejavniki, kot so kadrovski problemi, racionalizacija
poslovanja, vplivajo na poslovanje podjetij na splošno,
- proučiti kako zunanji dejavniki, kot so cestnine, davki ter gorivo vplivajo na
poslovanje transportnih podjetij,
- predstaviti vlogo in pomen managementa v transportnem podjetju ter njegove
naloge,
- opredeliti vlogo in pomen managementa pri prepoznavanju, preprečevanju in
obvladovanju krize v podjetju
- predstaviti poznane temeljne modele managementa transportnih podjetij in
temeljne značilnosti managementa v transportnih podjetjih,
- opredeliti tipični trenutni model modela managementa transportnih podjetij
- predstaviti dosedanji način interveniranja države na področju transporta, oziroma
vlogo države v poslovanju, v povezavi s krizo,
- razviti nov model managementa transportnih podjetij, ki bo omogočal celovitejše
obvladovanje vpliva kriza na transportna podjetja.
Pomembnejši cilji v empiričnem delu naloge pa so predvsem naslednji:
- analizirati oziroma ovrednotiti vpliv razvitega modela na delo managementa v
organizaciji ter na konkurenčnost podjetja,
- na temelju mnenj izbranih managerjev v transportnih podjetjih ovrednotiti
uporabnost zasnovanega modela za management transportnih podjetij, ki bi
omogočal celovitejšo obvladovanje kriz,
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1.3

na osnovi analize ovrednoti uporabnost predlaganega modela ter izpostaviti
ključne prednosti uporabe modela,
na osnovi odgovorov izbranih managerjev predlagati izboljšave k novo razvitemu
novemu modelu ter oblikovati končni model,
opredeliti niz potrebnih ukrepov države za uporabo razvitega modela
managementa v praksi delovanja transportnih podjetij in
opredeliti temeljne pogoje za uvedbo novega modela managementa v prakso
delovanja transportnih podjetij.
Hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave

1.3.1 Hipoteze
H1: Trenutni model managementa slovenskih transportnih podjetij je neustrezen za
preprečevanje in celovito obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij.
H2: Z uvedbo razvitega modela managementa transportnih podjetij bi lahko zmanjšali
vpliv krize in zagotovili celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij v Sloveniji.
1.3.2 Predpostavke
Predpostavljamo, da:
- V okviru zmanjševanja vpliva krize na delovanje in uspešnost transportnih
podjetij se osredotočamo predvsem na vlogo in pomen managementa, saj bomo
oblikovali nov model managementa transportnih podjetij, ki jim bo omogočal
celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanja podjetja.
- Razviti model bo temeljil na predpostavki, da so podjetja že v krizi in se bo
nanašal predvsem na ukrepe za izhod iz krize ter za celovito obvladovanje vpliva
krize.
- V okviru podajanja predlogov in razvoja novega modela managementa
transportnih podjetij se dotikamo tudi državne regulative na področju transporta,
kjer bomo izpostavili potrebne ukrepe države za uresničitev predlaganega
oziroma razvitega modela managementa transportnih podjetij.
- Pri raziskavi izhajamo iz predpostavke, da kriza vpliva na poslovanje transportnih
podjetij, vendar pa menimo, da je mogoče s pravilnim in pravočasnim
managementom oziroma uvedbo ustreznega modela managementa, v kombinaciji
z ustreznimi ukrepi države, ta vpliv omejiti.
- Krizo tudi razumemo kot skupek gospodarske in finančne krize, ki enovito vpliva
na poslovanje podjetij.
- Predpostavljamo, da bo gradiva za proučitev vpliva gibanj posameznih
makroekonomskih kazalcev na poslovanje transportnih podjetij dovolj, s katerimi
bomo lahko predstavili realno sliko trenutnega stanja avtoprevozništva v
Sloveniji.
- Predpostavljamo tudi, da bomo na podlagi intervjujev managerjev lahko
opredelili intenzivnost posameznih dejavnikov krize na delovanje transportnih
podjetij.
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Predpostavljamo da bomo na podlagi intervjujev državnih predstavnikov lahko
proučili smisel vpletanja države, kot inštrumenta pomoči za dvig konkurenčnosti
slovenskih avtoprevoznikov.
V okviru vpliva na transportno podjetje obravnavamo vpliv na njegovo delovanje
in poslovanje, pri čemer poslovanja zaradi specifičnosti zastavljene raziskave
podrobneje ne obravnavamo. Omejimo se samo na okvirne ocene, ali se bo
poslovanje zaradi predlagane spremembe spremenilo.
Predpostavljamo, da bomo lahko dovolj celovito zajeli in spoznali trenutni
prevladujoči način managementa transportnih podjetij v Sloveniji, ki bo podlaga
za oblikovanje izboljšav in novega modela managementa transportnih podjetij.
Nenazadnje predpostavljamo tudi, da bo dovolj uporabnega gradiva za
pridobivanje teoretičnega znanja s področja predmetne naloge.

1.3.3 Omejitve
Pri raziskavi smo se srečali z naslednjimi omejitvami:
- Osrednje področje obravnave naše naloge je področje managementa
transportnega podjetja. V tem okviru bomo razvili model za zmanjševanje vpliva
krize na delovanje transportnega podjetja. Ob tem pa bomo upoštevali trenutno
državno regulativo na področju transporta. Državno regulativo na področju
transporta obravnavamo kot pomemben dejavnik managementa transportnih
podjetij. Pri tem se omejujemo samo na vsebino regulativ, ki vplivajo na
managementa transportnih podjetij.
- Pri raziskavi se bomo omejili predvsem na ugotavljanje oziroma proučitev
vplivanja gospodarske krize na poslovanje transportnih podjetij, ki se ukvarjajo
pretežno s cestnim tovornim prometom, torej avtoprevozništvom.
- Ker bo raziskava potekala samo med slovenskimi predstavniki transportnih
podjetij, bo število intervjuvanih oseb omejeno na manjše število. Intervjuji bodo
izvedeni s ključnimi osebami, ki so zadolžene za management podjetja.
- Izbor predstavnikov transportnih podjetij ter predstavnikov vlade bomo naredili
na vzorčnem številu udeležencev, kar lahko vpliva na dobljene rezultate.
- Vpliv novo razvitega modela na poslovanje transportnih podjetij bomo le ocenili
s pomočjo intervjuvanja vodilnih v transportnih podjetij.
1.4

Uporabljene metode raziskave

V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivno metodo in metodo kompilacije s
povzemanjem spoznanj in rezultatov drugih avtorjev s področja ključnih tem naloge
(kriza na splošno ter njen vpliv na gospodarstvo, pomen in vrste managementa pri
poslovanju podjetja ter drugo, vloga managementa pri obvladovanju krize, državne
regulative na področju transporta), zato je naša raziskava statična. Z induktivno metodo
smo iz posameznih proučevanih primerov (trenutnega stanja avtoprevozništva) prišli do
splošnih sklepov glede trenutnega modela managementa in zmožnosti za obvladovanje
krize. Z metodo analize, pri kateri gre za razčlenitev kompleksnih miselnih tvorb
(pojmov, sodb, zaključkov) na njihove sestavne dele, smo razčlenili kompleksne modele
managementa podjetij in se poglobili v posamezne kriterije (stvarna, prostorska, časovna,
procesna, inštrumentalna ter institucionalna razsežnost modela) ter jo s pomočjo
komparativne metode primerjali. S pomočjo deduktivne metode smo iz splošnih postavk
(torej splošnega trenutnega stanja avtoprevozništva v Sloveniji) izvedli konkreten,
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posamezni sklep. Z deskriptivno metodo smo naredili posnetek stanja managementa
transportnih podjetij ter vlogo in način obstoječega interveniranja države za izboljšanje
konkurenčnosti gospodarskega okolja. Teoretični del naloge smo zaključili z
oblikovanjem novega modela managementa transportnih podjetij, ki bo omogočil
celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje in transportnih podjetij.
Razvit model managementa tako zajema tudi niz potrebnih državnih ukrepov na področju
transporta, ki so potrebni za uresničevanje modela v poslovni praksi. Model smo
oblikovali s pomočjo metode sinteze in metode kompilacije, saj smo povzeli ključne
značilnosti in kriterije za opredelitev modela. Spoznanja in opis stanj smo povezali v
smiselno celoto kot uvod in predpogoj za drugi, aplikativni del raziskave.
V empiričnem delu smo najprej na podlagi izvedbe delno strukturiranega intervjuja
preverili smiselnost in uporabnost predlaganega modela managementa transportnih
podjetij med izbranimi managerji v slovenskih transportnih podjetij. Pri delno
strukturiranem intervjuju smo uporabili tako odprta kot zaprta vprašanja. Nekaj vprašanj
je bilo v naprej pripravljenih, vendar intervjuvanca nismo omejevali pri odgovorih. Poleg
tega so se tekom intervjuja še pojavila dodatna vprašanja. Vsak intervju se nam je
običajno začel s podobnim setom vprašanj. Intervju smo naredili z vodilnimi delavci v
podjetjih. Uporabili smo delno strukturiran intervju, saj smo tako sodelujočim v raziskavi
omogočili, da so podali svoje mnenje tako glede tipičnih značilnosti managementa v
transportnih podjetjih, kakor tudi glede podanih predlogov v okviru predlaganega modela
managementa za celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij.
V empiričnem delu naloge smo uporabili tudi metodo analizo vsebine, s pomočjo katere
smo analizirali odgovore zaposlenih. Nadalje smo na osnovi odgovorov vodilnih
zaposlenih na podlagi komparative analize ocenili oziroma primerjali oba modela – stari
in novi predlagani, ter z metodo analize kritično ovrednotili prednosti novega modela.
To smo naredili tudi s pomočjo komparativne metode in metode sinteze, pri kateri je šlo
za združevanje in sestavljanje enostavnih miselnih tvorb (pojmov, sodb, zaključkov) v
bolj kompleksne. Uporabili smo tudi deduktivno metodo.
Pri preverjanju postavljenih hipotez smo uporabili naslednje metode zbiranja ter
obdelovanja podatkov:
- H1: smo preverjali z deskriptivno metodo ter metodo kompilacije, s katerima smo
s pomočjo povzemanja spoznanj in rezultatov drugih avtorjev s področja ključnih
tem naloge (kriza na splošno ter njen vpliv na gospodarstvo, pomen in vrste
managementa pri poslovanju podjetja ter drugo, vloga managementa pri
obvladovanju krize, državne regulative na področju transporta) predstavili
trenutno stanje v slovenskem avtoprevozništvu. Z induktivno metodo smo na
podlagi trenutnega stanja avtoprevozništva prišli do splošnih sklepov glede
trenutnega modela managementa in zmožnosti za obvladovanje krize ter tako na
podlagi posameznih raziskav in argumentiranih mnenj, ki smo jih predstavili v
opisni obliki, postavili splošni zaključek, ki je potrdil ali zavrgel postavljeno
hipotezo.
- H2: za preverjanje te hipoteze smo uporabili naslednji pristop. V prvem koraku
smo izvedli delno strukturiran intervju. Tako smo v intervjuju predstavili tipičen
model managementa kot smo ga opredelili na temelju literature in poznavanja
prakse. Nato smo intervjuvancu predstavili nov razviti model managementa
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transportnih organizacij, ki vključuje potrebne spremembe pri managementu
transportnih podjetij, da bi lahko podjetja v večji meri obvladovale krize oz. jih
preprečevala. Tako so intervjuvanci – izbrani vodilni zaposleni v transportnih
podjetjih, ocenili smiselnost in uporabnost predlaganega novega modela
managementa transportnih podjetij, saj so ocenili posamezne postavke glede na
tipično trenutno stanje in pa izboljšave, ki smo jih predlagali z modelom.
Kot okvir za preverjanje delovanja in poslovanja transportnih smo uporabili idejo o
sistemu uravnoteženih kazalnikov (Kaplan in Norton 2000, 215), na osnovi katere smo
oblikovali postavke v intervjuju. Tako smo vpliv modela managementa na poslovanje
transportnih podjetij ocenili s pomočjo odgovorov pridobljenih v intervjujih. Pri tem smo
udeležence v raziskavi spraševali o njihovi oceni vpliva na temeljne finančne kazalnike,
npr. prihodki, stroški, dobiček, vrednost kapitala. V okviru vpliva modela managementa
na delovanje transportnih podjetij so intervjuvanci ocenjevali posamezne vidike, ki jih je
zajemal na novo razviti model. Pomembnejše postavke v modelu so bile npr. razporejanje
prevozov, organizacija izvedbe prevozov, predlogi državnih pomoči, stroški poslovanja
(cestnine, gorivo, davki), kadrovski problemi, plačilna disciplina podjetij itd.
Na temelju pridobljenih odgovorov v okviru strukturiranega intervjuja smo pri
transkripciji odgovorov uporabili analizo vsebine (ang. content analysis), v okviru katere
smo opredelili najpogosteje podane odgovore.
Nato smo s pomočjo metode analize analizirali odgovore in jih kritično ovrednotili ter po
potrebi spremenili predlagani modeli. Za to smo uporabili komparativno metodo v okviru
katere smo preverili predlagani model in pridobljene odgovore v raziskavi. S pomočjo
metode sinteze smo v model vključili tudi predloge s strani intervjuvancev.
S pomočjo induktivne metode smo tako postavili splošne sklepe o tem ali predstavljeni
novi model managementa transportnih podjetij dejansko prinaša izboljšave ter ocenili
vpliv na delovanje in poslovanje ter nato hipotezo potrdili ali zavrgli.
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2

VPLIV KRIZE NA DELOVANJE TRANSPORTNIH PODJETIJ

Čas v katerem živimo je zaznamovan z vse hitrejšo globalizacijo in s tem povezanimi
spremembami na vseh področjih in ravneh družbe. Predvsem podjetja so tista, ki to
najbolj občutijo pri svojem delovanju in poslovanju. Spremembe so postala stalnica
poslovnega življenja. Takšno spreminjanje poslovnega okolja in rast poslovnih možnosti
ter tveganj od podjetja zahtevajo hitro prilagajanje, kajti le na ta način si lahko zagotovijo
uspešno in učinkovito poslovanje. Gledano iz vidika sprememb v okolju podjetij pa ima
v sodobnih razmerah delovanja pomembno vlogo tudi globalna kriza, ki pomembno
vpliva na delovanje in vedenje podjetij.
Kriza pa vpliva na podjetja različno, odvisno od njihove temeljne dejavnosti. V okviru
vpliva krize na poslovanje podjetij, se tako v literaturi in praksi pogosto omenja vpliv
krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij, ki jih je zmanjšan obseg
gospodarske aktivnosti, naraščajoče cene pogonskih goriv in cestnin, finančna
nedisciplina, nelojalna konkurenca, kot tudi nezadostna pomoč države, še posebej
prizadela.
V nadaljevanju tega poglavja bomo tako predstavili temeljna izhodišča za razumevanje
krize, opredelili krize v podjetju in predstavili vzroke za nastanek krize v podjetju,
predstavili pojavne oblike kriz v podjetjih ter dejavnike krize poslovanja podjetij,
Poglavje zaključimo s predstavitvijo metod za reševanje podjetij iz krize.
2.1

Temeljna izhodišča za razumevanje pojma »kriza«

Ob pregledu literature zasledimo, da različni avtorji, glede na njihov pristop k obravnavi
problematike krize, iz različnih zornih kotov opredeljujejo pojem krize.
Po besedah Bučarja (2000, 6) kriza predstavlja tisto točko, ko je potrebno v sistemu
spremeniti smer svojega razvoja, tako zaradi sprememb, ki so nastale v njem samem,
kakor tudi zaradi sprememb v zunanjem okolju (prav tam, 6). Beseda kriza izhaja iz grške
besede »krinein« kar pomeni ločiti. Tako Bučar (prav tam, 6) trdi da: »Sistem, ki te točke
ne zazna, je v nevarnosti zastoja ali celo propada. Lahko pa jo sicer zazna, vendar morda
vzroki krize niso pravilno ugotovljeni in na tej podlagi sistem ni sposoben oblikovati
pravih odgovorov.« Tako lahko po njegovem mnenju o krizi pravzaprav govorimo v treh
splošnih primerih:
- ko pride sistem do točke, ko je potrebna sprememba smeri razvoja,
- če sistem ne zazna potrebe po spremembah ter
- če sistem napačno ugotovi vzroke krize in ne oblikuje pravih odločitev.
Medtem ko lahko krizo v prvi točki še primerjamo s priložnostjo, sta krizi iz ostalih dveh
točk tipični nevarnosti in bi težko govorili o priložnostih. Tako za izkoristek priložnosti,
kot tudi za izognitev nevarnosti, je očitno potrebno prepoznavanje znakov krize, saj lahko
le na ta način:
- pravočasno ugotovimo krizni oziroma predkrizni položaj in ga izkoristimo kot
priložnost za spremembe in
- ugotovimo prave vzroke in na tej osnovi sprejmemo in izvedemo ustrezne ukrepe.
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Po mnenju Ivanjka (1997, 961) ima prepozno odkrivanje krize za posledico finančne
težave, pogosto pa tudi stečaj podjetja.
Bergant (2006, 2) opisuje, da beseda kriza predstavlja dva pomena, in sicer nevarnost ter
priložnost. Pomembno pa je, da najprej prepoznamo znake krize in se posledično tako
izognemo nevarnostim in izkoristimo priložnosti pri svojem poslovanju. Na takšen način
bomo še pravi čas ugotovili krizni oziroma pred krizni položaj ter prepoznali priložnosti
za boljše poslovanje. Posledično pa tudi ugotovili vzroke, ki so privedli do kriznega
položaja in reagiramo z ustreznimi ukrepi. Po besedah Belaka (2003, 142) značilnost
kriznega položaja nakazuje:
- eksistenčno ogroženost, kjer pa pri vsakem podjetniškem problemu ni možno
govoriti o krizi,
- nizko stopnjo predvidljivosti, saj za prizadete ogroženost najpogosteje nastopi
nenadoma,
- obstaja zunanji pritisk na odločitve, s perečimi problemi, omejenim odločitvenim
prostorom in omejenim časom za obsežne analize priprave, kjer je tveganje za
napačne odločitve, ki še poglobijo krizo, višje.
Kropfberger (1986, 43) razlaga pomen krize kot »nenavaden položaj«, kateri po navadi
nastopi presenetljivo in na eni strani dlje časa moti oziroma ogroža obstoj podjetja, na
drugi strani pa je takšen položaj treba obvladati v časovni stiski.
Tavčar (1996, 396) pa definira pomen krize kot posledico in ne vzrok. Pravi, da je kriza
samo zadnji člen v nizu napačnih odločitev; je kot bolezen, katero je ceneje in bolj varno
preprečiti kot zdraviti. Trdi, da je kriza kot »usoden padec uspešnosti«, kateri ogroža
obstoj podjetja in je posledica brez ciljev in strategij zasnovane in izvajane politike
podjetja. Trdi tudi, da je krize potrebno ločiti od motenj v poslovanju, katere se v podjetju
lahko pojavljajo vsak dan. Tako med vsakodnevne naloge managerjev sodijo odkrivanje,
obvladovanje in urejanje poslovnih kriz.
Tako Staehle (1994, 53) zagovarja trditev, da krizni položaj ne nastane niti samo zaradi
grozečega razvoja okolja niti samo zaradi slabih struktur in sistemov podjetja, temveč je
treba videti obe področji v njunem součinkovanju.
Adizes (1990, 254) krizo razume kot postopek sprememb, kjer se zahteva nenehno
prilagajanje in učenje, katero nas vodi do rešitev in razvoja v podjetju. Krize torej
pomenijo spremembe in so celo koristne za evolucijo.
Ena izmed definicij pravi, da je kriza dinamičen proces, ki ga povzroči sprožilni dogodek
in kaže na nepravilno delovanje organizacije in neustreznost načina vodenja (RouxDufort 2007, 51).
O krizi pa govorimo tudi, ko se podjetje znajde v težavnem položaju, iz katerega se lahko
izvleče le z največjimi napori, od katerih je odvisna prihodnost podjetja (Winz, 1999).
Na temelju podanih izhodišč o krizi, sledi podrobnejša opredelitev krize v podjetju.
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2.2

Opredelitev krize v podjetju

V vsakodnevnih sporočilih, različnih strokovnih študijah ter podjetniških in drugih
organizacijskih gradivih pogosto zasledimo navedbe o večjih ali manjših težavah podjetij
ali celo njihovih prisilnih prenehanjih ter upadanju uspešnosti posameznih industrijskih
ali storitvenih panog, ki se povezujejo s pojmom krize oziroma so predstavljeni kot
posledica vpliva krize. V tem okviru lahko govorimo o krizi v podjetjih. Po besedah
Dubrovskega (2010, 40) lahko kriza: »prizadene vsako podjetje, čeprav v nekem trenutku
deluje v hitro rastoči in po vseh obstoječih merilih v perspektivni panogi, saj lahko na
njen nastanek vplivajo vzroki, ki s konkretno panogo niso neposredno povezani.«
Kokotec-Novak-ova (1997, 156) je mnenja, da pomen besede "kriza podjetja" pove stanje
v podjetju, katero nastane kot rezultat nezaželenega procesa, v katerem so se uspešnostni
potenciali razvili v takšno smer, da je gospodarski razvoj podjetja postal ogrožen. Prav
tako Lerbinger (1997, 4) za podjetniško krizo omenja dogodek, ki privede oziroma ima
to možnost, da privede organizacijo na slab glas in ogroža njeno prihodnjo donosnost,
rast in včasih tudi obstoj.
Uspešnostni potencial je veličina, ki kaže na možnosti doseganja gospodarskega uspeha.
To so torej vse proizvodne in tržne predpostavke v smislu resursov, ki jih mora imeti
podjetje, da bo uspešno na trgu, na primer kadri, znanje, kapital ter sistemi logistike,
vodenja, organiziranosti ter razvoja. Ogroženost obstoja podjetja pomeni tako ogroženost
uresničevanja prevladujočih ciljev podjetja: večanje vrednosti navadnega lastniškega
kapitala ob hkratnem zagotavljanju plačilne sposobnosti. Kot prevladujoči cilji so lahko
postavljeni tudi drugi cilji, kar je odvisno predvsem od vrste podjetja ter okolja podjetja
(Kokotec-Novak 1997, 132). Nadalje, Ivanjko (1997, 961) ugotavlja, da vse krize prej ali
slej neposredno ali posredno preko uspešnostne krize pripeljejo do krize plačilne
sposobnosti podjetja.
Krystek (1989, 6) trdi, da so podjetniške krize nenačrtovani, nezaželeni in časovno
omejeni procesi, na katere je mogoče le omejeno vplivati, njihov izid pa je lahko zelo
različen, in sicer porušitev ali uspešno obvladovanje (vključno s preobrazbo). Nadalje
avtor trdi, da lahko krize vsebinsko ali trajno ogrozijo ali celo onemogočijo obstoj
celotnega podjetja ali njegovih pomembnih posameznih delov.
Krize v podjetjih so najpogosteje dolgoročni rezultati napačno zastavljenih odločitev
podjetij in posledice škodljivih vplivov dejavnikov okolja, ki postopoma zastrupljajo
poslovne sisteme in rušijo poslovne smotre in cilje podjetij (Končina in Mitrič 1999, 21).
Na temelju navedenega lahko tako najsplošneje ugotovimo, da ima kriza pomembno
vlogo pri delovanju in poslovanju podjetij, saj se podjetja nastalim spremembam oziroma
motnjam v okolju uspejo različno prilagajati. Dubrovski (2000, 3) meni, da so v kriznem
obdobju razmere izredne in so zato potrebne hitre in učinkovite odločitve, saj so možnosti
popravkov majhne. Kot navaja Bergant (2006, 9), so lahko posledice krize v podjetjih
velike in se glede ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za preprečitev le te, kažejo v različnih
intenzitetah. Seveda pa na poslovanje podjetja vplivajo tudi drugi dejavniki, med katerimi
lahko navedemo politične, okoljske, makroekonomske ter mikroekonomske dejavnike,
torej zunanje okolje, pojav konkurence, spremembe tehnologije. Po Bergantu (2006, 12)
so vsa ta dejstva pokazatelji krize in prav tako jih lahko obravnavamo kot posledico le te.
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Na temelju navedenih spoznanj lahko najsplošneje ugotovimo, da so razlogi, ki privedejo
do kriznih stanj v podjetjih zelo različni in jih delimo tako na notranje in zunanje vzroke
krize. Tako nastopijo krize podjetja običajno, kadar podjetje in okolje nista strateško
usklajena ali povedano drugače, kadar se podjetje ni (pravočasno) prilagodilo
spremenjenim tržnim razmeram in/ali se je preveč oddaljilo od obstoječih konkurenčnih
zahtev in dosedanjih strategij uspešnosti ter s tem opustilo svoje predpostavke uspešnosti
(Ansoff et al 1979, 56). Med obema skupinama vzrokov pa prevladujejo predvsem tisti,
ki nastanejo znotraj podjetja. V okviru notranjih dejavnikov ima pomembno vlogo tudi
management podjetja s svojim delovanjem in izvajanjem managementskih funkcij. V
nadaljevanju podrobneje obravnavamo vzroke za nastanek kriz v podjetju.
2.3

Vzroki za nastanek krize v podjetju

Vzroke kriz podjetja pogosto iščejo zunaj svojega okolja, čeprav so vzroki v večini
primerov znotraj podjetij. Kot zunanje vzroke oziroma dejavnike krize se najpogosteje
navaja spremembe na tržiščih, konkurenca, spremenjen trg in cene proizvodnih storitev,
strukturne spremembe v okolju in razvoj okolja. Te vzroke navadno ugotavljajo z
analiziranjem okolja – konkurence, kupcev, dobaviteljev in zlasti panoge, kateri podjetje
pripada. Iz analiz okolja izhajajo za podjetja primerne strategije za njihovo delovanje v
okolju, neprimerne strategije pa so vzrok za krize. Povečini pa so pravi vzroki za nastanek
kriz večinoma v notranjih okoljih, torej nastanejo znotraj podjetij samih (Tavčar 1996,
527–528).
Na temelju navedenega lahko ugotovimo, da so razlogi za krizno situacijo v podjetju
različni. Na splošno lahko izhajamo iz tega, da razlogi, ki privedejo do krizne situacije,
ponavadi izvirajo iz okolja – predvsem iz tržnih in konkurenčnih pogojev. Tako govorimo
o zunanjih vzrokih krize (Belak 2003, 144). Po drugi strani pa so za krizo lahko krivi
lastniki ali managerji sami, predvsem zaradi ponavljajočih se ali enkratnih napak v
poslovnem odločanju. Takrat pa govorimo o notranjih vzrokih krize. Verjetno pa je
resnica večinoma nekje na sredini. Razlikovati med notranjimi in zunanjimi vzroki kriz
je težavno in ga je pogosto težko razložiti. V primeru, da se podjetje bori s slabimi tržnimi
pogoji, nastane krivda v trgu oziroma zunanjih vzrokih. Lahko pa je krivda v
managementu, kateri teh problemov ni pravočasno zaznal in odkril oziroma se ni pravilno
odzval nanje. Do kriznega položaja ne pride samo zaradi grozečega razvoja okolja ali
samo zaradi slabšanja struktur in sistemov podjetja, ampak je potrebno obravnavati obe
področji v njunem součinkovanju. Belak (prav tam, 144).
Znakov kriz je zelo veliko, kateri so povezani z različnimi vzroki. Bergant (2006, 8–9) je
na temelju znakov kriz opredelil devet najpomembnejših vzrokov kriz, in sicer:
- slabo vodenje podjetja,
- neučinkovita finančna politika,
- neučinkovito trženje,
- neučinkovita nabavna politika,
- neučinkovita proizvodna politika,
- neprimerna razvojna politika,
- neprimerna kadrovska politika,
- nezadostna konkurenčnost podjetja in
- slaba strategija podjetja
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Vzroke kriz je v veliki meri mogoče uvideti, zato je ključnega pomena, da je znotraj
podjetja organiziran ustrezen »risk management«, ki je sposoben zaznati in ugotoviti prve
znake krize že v predkriznem obdobju, kajti le takrat lahko poslovodstvo s pravim
pristopom, z ustreznimi poslovnimi odločitvami in ukrepi podjetje reši pred najhujšim.
Po mnenju Kokotec-Novak (1991, 133) se 60% vseh kriz v podjetjih začne s strateško
krizo, za njo pride kriza s plačilno sposobnostjo in na koncu kriza prezadolžitve. V tem
primeru je podjetje že zrelo za stečaj ali prisilno poravnavo. Nato se 30 % kriz začne
z uspešnostno krizo, sledi pa j i kriza plačilne sposobnosti. Po njenih besedah se le
približno 10 % kriz v podjetju začne kot kriza plačilne sposobnosti neposredno kljub
ugodnim strateškim izhodiščem in dobičkonosnosti podjetja. Te krize je ponavadi tudi
najlažje obvladovati.
Bergant (2006, 6) meni, da se v času do izbruha najtežje krize motnje v poslovanju
podjetja samo kopičijo. Tako je iz spodnje slike razvidno, da se z naraščanjem moči
motenj, spreminjajo tudi faze stabilnosti podjetja. Tako so bili že v predkriznem obdobju
prisotni izraziti negativni trendi, ki so privedli do kriznega položaja podjetja.
SLIKA 1: MOTNJE IN STABILNOST PODJETJA

Vir: Krystek 1989, 15
Tako lahko pridemo do ugotovitve (prav tam, 6), da je treba prve znake kriz poiskati in
jih ugotoviti že v predkriznem obdobju, saj so ravno takrat ustrezni poslovni ukrepi tudi
najbolj učinkoviti.
Kadar želimo preprečiti krizno stanje v podjetju, moramo najprej analizirati in odpraviti
vzroke za nastanek krize, ne pa se odločati samo na podlagi simptomov, ki nakazujejo na
krizno stanje. Tako Dubrovski (2000, 40) navaja, da do kriz pride zaradi:
- neposrednih in posrednih vzrokov ter
- notranjih in zunanjih vzrokov.
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Zgoraj izpostavljene vzroke za nastanek kriz bomo v naslednjih podpoglavjih tudi
podrobneje obravnavali.
2.3.1 Neposredni in posredni vzroki krize
Neposredni vzroki krize so tisti vzroki, katerih vpliv na nastanek kriznega stanja je
odločilen. Posredni vzroki na krize pa ne delujejo direktno (neposredno), temveč vplivajo
na druge (neposredne) vzroke, da se ti krepijo in bližajo krizi. Kot primer lahko navedemo
padanje tržnega deleža, kateri je lahko definiran kot neposreden vzrok krize, vendar so
pred tem na tržni delež vplivali drugi, torej posredni vzroki prvega reda (na primer težave
s kakovostjo), na te pa posredni vzroki drugega reda (na primer zastarela tehnologija,
katera ne omogoča kakovostne proizvodnje), na te spet vzrok naslednjega reda (na primer
neustrezno vzdrževanje strojne opreme) (Dubrovski 2000, 40).
V okviru obravnave vzrokov za krize v podjetjih pa se največ pozornosti usmerja na
notranje in zunanje vzroke krize, ki jih v nadaljevanju podrobneje obravnavamo.
2.3.2 Notranji vzroki krize
Dubrovski, (2004, 75-77) meni, da notranji vzroki krize nastajajo v podjetju in se
označujejo tudi kot subjektivni in endogeni vzroki. Za njihov nastanek pa je odgovorno
poslovodstvo podjetja oziroma njegovi managerji.
Najpogostejši znaki, zaradi katerih je potrebno takoj ukrepati v podjetju, so naslednji
poslovni in organizacijski vzroki (Dubrovski 2004, 75-77):
1. Neustrezna usposobljenost managementa
- poslovanje brez strateško usmerjenih nalog
- opustitev in zapoznelost reakcij
- neobjektivnost pri načrtovanju
- nespremljanje oz. spregled signalov iz okolja in pasivnost
- nezadosten nadzor nad izvajanjem
2. Zavirajoča organiziranost
- preveč hierarhičnih nivojev
- neprimernost organizacijske oblike glede na program (prodajno-proizvodni ali
storitveni)
- neustreznost kadrov na najbolj pomembnih področjih organizacije
3. Nekonkurenčni tržni položaj
- zastarelost izdelkov ali storitev
- nizka dodana vrednost izdelkov
- napačno formiranje prodajnih cen
- napačna ocenitev tržnih naložb
- neobvladovanje stroškov, ki neposredno povzročajo nekonkurenčnost
4. Težave na področju managementa sodelavcev
- neustrezna kvalifikacijska in starostna struktura
- nezadostno motiviranje in razvoj zaposlenih z neustrezno politiko plač
- neprimerne metode vodenja podjetja in razporejanja delovnega časa
- osebni spori in konflikti
5. Predraga proizvodnja in neučinkovita logistika
- neustrezen tehnološki proces in zastarela strojna oprema
- nezadosten razvoj in pomanjkanje inovativnosti
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pomanjkanje sodobnih tehnoloških in proizvodnih znanj
Zanemarjena finančna funkcija
neprimeren način upravljanja s finančnimi viri in sredstvi
nezadosten nadzor nad likvidnostnim položajem podjetja
neupravljanje finančnih tveganj
zgrešene investicije
Neučinkovit informacijski sistem
nezadosten obseg informacij, potrebnih za tekoče poslovne odločitve
pretiravanje z obilico analitičnih podatkov in poročil, ki pa jih nihče ne uporablja
prepričanje, da bo vse težave mogoče rešiti z najsodobnejšo informacijskokomunikacijsko tehnologijo
8. Nezadostne raziskave in razvoj
- navkljub obsežnim vlaganjem ni inovacij-slab izkoristek vloženih sredstev
- tradicionalni izdelki so favorizirani v razmerju do inovativnih rešitev
- podcenjevanje pomena R&R za prihodnji uspeh in posledično prenizka vlaganja
v R&R.
6.
7.
-

2.3.3 Zunanji vzroki krize
Zunanji vzroki kriz navadno nastanejo v okolju podjetja, na katere le to nima
pomembnejšega vpliva. Gre za nastale spremembe v okolju, katerih management ni
pravočasno prepoznal niti ni na njih reagiral. Do teh zunanjih vzrokov kriz pride pogosto
tudi, ker je management še vedno trdno prepričan, da je podjetje trdno in kriza ne more
vplivati na njegovo poslovanje. Gre za spremembe, na katere podjetje nima možnosti
vplivanja, ima pa možnost, da se na njih pripravi in jim prilagodi svoje poslovanje.
Dubrovski (2004, 34–35) navaja naslednje zunanje vzroke krize:
- Spremembe na trgu: močna konkurenca, splošen padec cen ali povpraševanja,
drugačno vedenje potrošnikov, poostreni pogoji nabavnega trga, naraščanje
zahtev glede varstva okolja, državna regulativa in drugo.
- Spremembe v panogi: neuspeli prevzemi podjetij, panožna kriza, zahteve
sindikatov, prekinjene reprodukcijske in distribucijske verige, spremenjeno
razmerje med povezanimi ali odvisnimi panogami in podobno.
- Spremembe zaradi splošnega napredka: zmanjšanje povpraševanja po določenih
materialih, izdelkih ali storitvah in pojav potreb po novih materialih, izdelkih ali
storitvah , zamenjava tehnologije, novi načini ponujanja izdelkov ali storitev.
- Splošna gospodarska kriza: upad investicij, povečani varčevalni ukrepi,
nižja stopnja ekonomske rasti in drugo.
- Spremembe na političnem področju: razni državni sporazumi, integracije in
dezintegracije, vojno stanje, sankcije, zakonske spremembe in podobno.
- Ukrepi na makroekonomskem področju: cena virov financiranja, sprememba
deviznih tečajev, uvedeni novi carinski ukrepi, porast davčnih in socialnih
obremenitev podjetja, sporazumi med delodajalci in delojemalci, zapleteni in
dolgotrajni postopkov in drugo.
- Naravne nesreče: primeri višje sile v podjetju in okolju, odškodninski zahtevki in
podobno.
- Socialnopataloški pojavi: ugrabitve, izsiljevanja, sabotaže, terorizem,
spletkarstvo z
izdelki in drugo.
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Bergant (2006, 9) pa je kot zunanje kazalce krize podjetja, navedel naslednje spremembe:
sedež podjetja,
- pravna oblika podjetja,
- omejitev poslovnega namena,
- številčne zamenjave poslovodstva podjetja in nadzornega sveta,
- konkurenčna drža podjetja,
- slabo obveščanje o podjetju,
- reklamacije kot izgovor za neplačilo,
- različni izgovori zaposlenih (računalnik, delavec, izredni dogodki),
- neenakomerna naročila,
- drobitev naročil na več manjših oziroma neobičajno visoka naročila,
- obročno plačevanje brez vnaprejšnjega dogovora,
- poslabšanje plačilnih pogojev,
- naraščanje števila opominov zaradi neplačil,
- nenadna potreba po kreditnih linijah,
- govorice o izboljšanju stanja podjetja in
- širjenje govoric o krizi podjetja
Glede na do zdaj navedene zunanje in notranje vzroke za nastanek poslovne krize,
pridemo do ugotovitve, da je pogosto management podjetja tisti, ki odločilno vpliva na
nastanek krize v podjetju. Ta ugotovitev predstavlja pomembno izhodišče za naše delo v
nadaljevanju.
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili v kakšnih oblikah se pojavlja kriza v podjetjih.
2.4

Pojavne oblike in tipične značilnosti krize

Po mnenju Dubrovskega (2004, 62) med posameznimi vrstami kriz ni možno postaviti
strogih ločnic, saj se njihove značilnosti ponekod prekrivajo oziroma prepletajo. Pravilna
opredelitev vrste krize je pomembna zaradi pristopa, ki se bo uporabil za njeno odpravo
ali zmanjšanje njenih negativnih učinkov. Krize v podjetjih se razlikujejo med seboj. Zato
jih lahko razvrstimo po več kriterijih oz. jih obravnavamo iz različnih vidikov:
- kriza z vidika razvojne stopnje podjetja,
- kriza glede na stopnjo intenzivnosti,
- kriza z vidika hitrosti nastopa,
- kriza z vidika ogroženosti ciljev podjetja in
- kriza z vidika vzrokov nastanka
V naslednjih podpoglavjih bomo vsako izmed opredeljenih vrst kriz tudi podrobneje
predstavili.
2.4.1 Kriza z vidika razvojne stopnje podjetja
Z vidika razvojnih stopenj podjetja delimo krize na (Dubrovski 2004, 62-74):
- razvojne krize in
- statične (spontane, stagnantne, eksistenčne) krize.
Medtem ko prve predstavljajo določeno zaporedno fazo v opredeljenem življenjskem
ciklu podjetja, se druge pojavljajo v podjetjih, kjer zaradi različnih razlogov neuspešno
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poslovanje že ogroža obstoj podjetja. Dubrovski (2004, 73) trdi, da »do razvojnih kriz
prihaja na določenih zaporednih točkah razvoja podjetja, pri čemer se te točke nahajajo
na prehodu iz ene razvojne faze v drugo ali pri doseganju določenih velikostnih pragov.
Vzrok za nastanek razvojnih kriz je torej lahko prehiter razvoj ali rast podjetja, ko ni
mogoče obvladati vseh povezanih področij ali zagotoviti njihovega usklajenega
spremljanja, kar se pogosto imenuje sindrom pregretja ali sindrom prezgodnje zrelosti.
Nadalje trdi, »da razvojne krize opozarjajo na to, da je takšna stanja pri rastočem podjetju
treba načrtovati ali predvidevati, saj se jim bo na ta način mogoče izogibati, jih
preprečevati ali pa vsaj omiliti. V vsakem razvoju prihaja do porušitve obstoječega
ravnotežja, kar pravzaprav omogoči razvoj, vendar pa lahko porušitev obstoječega
ravnotežja v primeru nezadostne pozornosti ter nepravilnega in nepravočasnega
ukrepanja na drugi strani povzroči tudi krizno stanje v podjetju, katerega izid pa je docela
negotov«. Statične krize pa zajemajo krize, ki zaradi različnih razlogov že slabšajo
poslovanje podjetja in s tem ogrožajo njegov razvoj.
2.4.2 Kriza glede na stopnjo intenzivnosti.
Glede na stopnjo intenzivnosti, verjetnosti nastanka ter bližino v času je mogoče
razlikovati med (Krystek 1989, 18 Tavčar, 1996, 545):
- potencialno krizo
- latentno krizo,
- akutno krizo.
Pri potencialni krizi gre za mogoče stanje, katero lahko glede na okoliščine zelo verjetno
nastopi, čeprav še ni nastopilo. Nekih značilnih znakov še ni mogoče prepoznati, četudi
že obstajajo prvi simptomi, katere lahko zaslutijo bolj izkušeni poznavalci. Vsako
podjetje se vedno nahaja v fazi potencialne krize glede na svoj življenjski cikel podjetja.
Te faze so pa lahko bolj ali manj oddaljene.
Latentno krizo lahko prepoznamo po njenih značilnih simptomih, katere lahko
management zazna ali pa tudi ne in zato niti ne ukrepa. V tej fazi ima podjetje še vedno
dovolj možnosti, da prepreči pojav akutne krize.
Akutna kriza pa že vključuje vse značilnosti in posledice krize. Tukaj sedaj ne gre več
samo za njeno odkrivanje oziroma preprečevanje le-te, saj je le-ta že čisto vidna, ampak
že gre za njeno zdravljenje oziroma obvladovanje krize. Akutne krize tako delimo na
lahko obvladljive ali pa na neobvladljive. Kljub kriznim razmeram v podjetju, se akutno
krizo lahko še vedno obvlada, čeprav je njen izid negotov.
2.4.3 Kriza z vidika hitrosti nastopa
Po mnenju Dubrovskega (2004, 76) razlikujemo med:
- nenadno in nepričakovano krizo in
- postopno, kumulativo in spoznavno krizo.
Dubrovski (prav tam, 76) trdi da: »nenadne in nepričakovane krize običajno nastopijo
zaradi enkratnega neugodnega dogodka, na katerega ni mogoče vplivati oziroma ga
preprečiti. Izbruhnejo lahko tudi v času harmonije in nadzorovanega razvoja, njihov
značaj pa je bolj ali manj katastrofičen. Postopna in spoznavna kriza se lahko pojavi
povsem predvidljivo in preračunljivo.« Nadalje Dubrovski (prav tam, 88) meni, da ne
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smemo enačiti takšne razvrstitve z zaznavo managementa, za katerega je lahko velikokrat
sicer postopna in spoznavna kriza nenadna in nepričakovana.
2.4.4 Kriza z vidika ogroženosti ciljev podjetja
Glede na ogroženost obstoja podjetja, pa krize razvrstimo na (Krystek 1989, 15):
- strateško krizo, kjer podjetja napačno zaznavajo in predvidevajo spremembe v
okolju ter tako napačno zastavijo strateške usmeritve in uresničevanje le-teh,
- krizo uspešnosti, kjer si podjetja napačno zastavijo merila uspešnosti in
učinkovitosti, katerih pa nato niso sposobna uresničiti),
- krizo likvidnosti, kjer podjetja niso sposobna pravočasno poravnati zapadlih
obveznosti, čemur posledično sledi njihova insolventnost oziroma njihovo
prenehanje.
Vrečko (2009, 5) o strateški krizi govori, kadar so zmožnosti za dolgoročni uspeh
poslovnega sistema resno v nevarnosti, medtem ko novi potenciali, kateri bi zagotovili
dolgoročne uspehe za nadaljnjo poslovanje podjetja, še niso ustvarjeni. Z drugimi
besedami to pomeni, da poslovni sistem zamuja s pripravo in izvedbo potrebnih strateških
sprememb glede na spremembe v okolju ali znotraj poslovnega sistema. Odgovornost za
poglobitev strateških kriz najpogosteje nosijo vodstva poslovnih sistemov, ker niso
sprejela potrebnih strateških ukrepov ali pa so napačno zasnovala nadaljnje strateške
ukrepe in niso bila sposobna uporabiti pravilno zasnovane strategije poslovnega sistema.
Velikokrat je strateške krize težko obvladovat ravno zaradi težavnosti njenega zaznavanja
ali pa zaradi njenega zanikanja oziroma nepriznavanja s strani najvišjega managementa
poslovnega sistema.
Prav tako Vrečko (2009, 9) trdi, »da se kriza upadanja uspešnosti tako kaže v upadanju
operativne učinkovitosti, v slabih donosih iz naložb, velikem deležu neuspešnih
projektov, v tržni neuspešnosti in podobno. Obvladovanje te krize je zato na prvi stopnji
usmerjeno v operativne ukrepe za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti ključnih
procesov poslovnega sistema, kar pomeni zmanjšanje stroškov, povečanje obsega prodaje
in drugo.«
Nadalje pa Vrečko (2009, 15) navaja, da do likvidnostne krize ponavadi pride ob
ogroženosti plačilne sposobnosti podjetja in ob nastajanju prezadolženosti. Nastane kot
posledica krize upadanja uspešnosti poslovnega sistema, katere niso uspeli rešiti in pa
zaradi dlje časa trajajoče slabše donosnosti in nepričakovanega upada prometa, nenadnih
sprememb cen in podobno. Likvidnostne krize podjetja poskušajo obvladati najprej z
finančnimi ukrepi, na primer s spreminjanjem likvidnosti sredstev oziroma s spremembo
sestave kapitala.
Bergant (2006, 3) pa ugotavlja, da so vse vrste kriz med seboj povezane. Tako prej ali
kasneje vedno neposredno ali posredno preko uspešnostnih kriz pripeljejo do kriz
plačilnih sposobnosti podjetja, oziroma do položaja, kjer so značilne finančne težave.
2.4.5 Kriza z vidika vzrokov nastanka
Kralj (1998, 25) razvršča krizo z vidika vzroka nastanka na:
- endogeno krizo (vpliv notranjih vzrokov) in
- eksogeno krizo (vpliv zunanjih vzrokov).
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Lerbinger (1997, 14) pa navaja podrobnejšo členitev krize glede na njen vzrok nastanka,
in sicer:
- kriza naravnih nesreč pomeni, da različne naravne nesreče vzpodbudijo nastanek
kriznega stanja v podjetju,
- tehnološka kriza pomeni, da tehnologije postajajo zahtevnejše, sestavljene iz
različnih sklopov; zaradi nedelovanja enega podsistema velikega sistema lahko to
sproži tudi nedelovanje v drugem podsistemu, kar včasih sproži potem ne
delovanje celotnega sistema),
- konfrontacijska kriza pomeni boj posameznikov in skupin za zagotavljanje svojih
interesov, kar v skrajnem primeru privede tudi do radikalnih sprememb v
sistemu);
- kriza zlonamernih dejanj pomeni, da se v podjetju uporabljajo kriminalna sredstva
ali druge ekstremne taktike za izražanje sovražnosti ali pridobitnih namer od
podjetja, z namenom ohromitve ali uničenja podjetja),
- kriza managerskih napak pomeni različna napačna ravnanja posameznikov v
podjetju.
Čeprav zajema vsaka kriza splet težko razrešljivih problemov in težav, je klasifikacija
kriz potrebna, saj bo le na ta način mogoče opredeliti potrebne in pravilne aktivnosti za
njihovo razreševanje. V nadaljevanju se tako osredotočamo na obravnavo metod
reševanja kriz iz podjetij.
2.5

Metode reševanja podjetij iz krize

Intenziteta ter načini reševanja poslovnih kriz so različni glede na obliko krize ter fazo
krize v kateri se podjetje že nahaja. Pa vendar je vseeno mogoče opredeliti določene
zakonitosti, ki so značilne za vsako poslovno krizo. Te zakonitosti so odvisne od stopnje
razvitosti poslovne krize. Na začetku procesa reševanja podjetja iz krize (podjetje je na
stopnji degresivne rasti), je proces reševanja veliko lažji, hitrejši in bolj uspešen, saj še
kriza nima tako velikih razsežnosti. Drugače pa je v primeru, ko se podjetje nahaja na
stopnji negativne rasti, pri kateri se že spopada z likvidnostnimi težavami (Kosem 2013,
29-30).
V nadaljevanju podrobneje prikazujemo reševanje krize na stopnji degresivne rasti ter
negativne rasti uspešnosti podjetja.
2.5.1 Reševanje krize na stopnji degresivne rasti uspešnosti podjetja
Reševanje krize na stopnji degresivne rasti uspešnosti podjetja je razvidno iz slike 2, ki
nazorno prikazuje življenjsko krivuljo poslovnega sistema skupaj s krivuljo razvoja krize,
ki kaže na to, da postane z začetkom upadanja krivulje (točka B) kriza vidna (polna črta
na zgornjem delu slike) ter narašča ob manjšanju uspešnosti poslovanja poslovnega
sistema (Kosem 2013, 30).
SLIKA 2: REŠEVANJE KRIZE NA STOPNJI DEGRESIVNE
USPEŠNOSTI POSLOVNEGA SISTEMA

RASTI
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Vir: Vrečko 2009, 7
»Če se proces odpravljanja težav začne pred točko vrhunca v življenjski krivulji
poslovnega sistema (točka C), torej v točki C', lahko govorimo o začetku procesa
revitalizacije poslovnega sistema. Sestavljen je iz številnih operativnih ukrepov in
potrebnih izvedbenih projektov, združenih v program revitalizacije. Po izvedenem
programu revitalizacije bi se moral poslovni sistem rešiti iz krize in doseči želen strateški
položaj. Opozoriti je treba, da se ob začetku uspešnega in pravilnega postopka reševanja
krize razmere v poslovnem sistemu ne začnejo takoj izboljševati, ampak se učinki
pokažejo z določenim zamikom.« (Kosem 2013, 30). Na sliki krivulje razvoja krize
vidimo, da se kriza prvotno še nekoliko stopnjuje in šele nato upada. Gre za določen
vztrajnostni dejavnik krize, ki ga je potrebno upoštevati ob pripravi programa
revitalizacije.
2.5.2 Reševanje krize na stopnji negativne rasti uspešnosti podjetja
V poslovnih sistemih, kjer se je poslovna kriza že poglobila in je sistem že na stopnji
negativne rasti uspešnosti, je način reševanja poslovnega sistema zahtevnejši. Razmere
se v teh primerih še bolj poostrijo in zato to obdobje za poslovni sistem pomeni skrajni
čas, da se s pravilnim pristopim še reši iz krize, preden pride do njegove likvidacije
oziroma propada poslovnega sistema (Kosem 2013, 30).
Slika 3 nam prikazuje življenjsko krivuljo poslovnega sistema, kateri je že prešel na
stopnjo negativne rasti in kjer se lahko pričakujejo skrajne razmere tik pred likvidacijo
ali propadom podjetja.
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SLIKA 3: REŠEVANJE KRIZE NA
USPEŠNOSTI POSLOVNEGA SISTEMA

STOPNJI

NEGATIVNE

RASTI

Vir: Vrečko 2009, 8
Takšno stanje prikazuje zadnji čas, da se sanira poslovni sistem. »Točka D predstavlja
mejo, ko je zadnji čas, da še lahko začnemo z ukrepi v smeri odpravljanja likvidnostnih,
finančnih in drugih težav. Sledi boleča sanacija reševanja celovitega poslovanja podjetja
(zniževanje stroškov, odpuščanje zaposlenih, ukinitev določenih programov, itd.). Tako
vzpostavimo stanje, katero je nato podlaga za dolgoročno reševanje krize poslovnega
sistema.« (Vrečko 2009, 9).
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3

DRŽAVNA REGULATIVA NA PODROČJU TRANSPORTA

Pomembno vlogo pri delovanju in poslovanju transportnih podjetij pa ima tudi država.
Država mora tako poskrbeti za spodbudno poslovno okolje, to pa lahko doseže z
ustreznimi ukrepi oziroma s pravočasnimi spodbudami. Dejstvo pa je, da so v času krize
ustrezni ukrepi države, predvsem ukrepi, ki zahtevajo nove finančne vire, težko izvedljivi.
Gledano iz vidika delovanja in poslovanja transportnih podjetij lahko ugotovimo, da je
državna regulativa na tem področju bila v preteklosti sicer aktivna, vendar v nezadostnem
obsegu (Štiblar, 2008, 53). Zaradi neustrezne politike oziroma nezadostne državne
regulative na področju delovanja transportnih podjetij, je pri svojih ukrepih za
preprečevanje vplivov krize omejen tudi management transportnih podjetij. Management
sicer lahko izvaja aktivnosti, ki v določenem, sicer omejenem obsegu, vplivajo na
zmanjševanje vpliva krize na delovanje podjetij oziroma uspešno obvladovanje krize,
vendar pa je pri tem bistvenega pomena pomoč oziroma ustrezni ukrepi države, ki se
bodisi kažejo kot sam pogoj za izvedbo posameznega ukrepa managementa, bodisi
vplivajo na ukrepe managementa multiplikativno.
Pomen države oziroma njenega ukrepanja v smislu pomoči transportnim podjetjem bomo
podrobneje opisali v naslednjih podpoglavjih, kjer bomo izpostavili vlogo in pomen
države za delovanje transportnih podjetij, državne inštrumente za izboljšanje
konkurenčnosti transportne panoge ter ukrepe za reševanje krize s strani države v
dejavnosti avtoprevozništva.
3.1

Temeljna izhodišča za razumevanje vloge in pomena države za delovanje
transportnih podjetij

Blaginja in uspešnost države sta odvisni predvsem od inovativnosti in uspešnosti njenih
podjetij, ki predstavljajo gonilo konkurenčnosti. Država opredeljuje okolje, v katerem
podjetja delujejo in tako pomembno vpliva na njihovo konkurenčno sposobnost. Velik
del konkurenčnih prednosti države izvira iz (Jaklič et al. 2013, 3):
- obstoječih virov,
- institucionalnega okolja ter
- državnih spodbud za razvoj in prenos znanja in podjetništva, pospeševanje izvoza
ali privabljanje kakovostnih tujih neposrednih investicij
Mednarodni uspeh države je v veliki meri odvisen tudi od njene inovacijske sposobnosti,
velikosti in učinkovitosti investicij v raziskave in razvoj ter človeškega kapitala, kakor
tudi od obstoječe tehnološke infrastrukture. Najuspešnejše države se zavedajo prednosti
in slabosti svojega poslovnega okolja. Tako kot podjetja tudi države razvijajo različne
konkurenčne strategije, prilagojene specifičnim okoliščinam ter razmeram v
gospodarstvu in družbi nasploh (prav tam, 3).
Slovenija je malo in odprto gospodarstvo s koncentrirano mednarodno menjavo, ki ga je
(sedanja) finančna in gospodarska kriza močno prizadela. Tako se dnevno srečujemo s
številnimi predlogi, kaj bi gospodarska diplomacija morala narediti, in vprašanji, zakaj
česa ne naredi, kot bi bilo potrebno. Podjetja imajo občutek, da njihovi predlogi naletijo
na gluha ušesa, hkrati pa državni akterji gospodarske diplomacije menijo, da jih podjetja
prevečkrat nepravično slabo ocenjujejo (Udovič in Rašković, 2010).
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V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji avtoprevozniška dejavnost zelo razvila. Na
začetku 21. stoletja je razvoj transporta celo prehitel razvoj prometne infrastrukture (Štor,
et al. 2011, 25). Število avtoprevozniških podjetij se je konstantno povečevalo in
zaposlovalo vedno več ljudi in tako tudi povečevalo količino prepeljanega blaga. Takšno
stanje je trajalo vse do leta 2007, ko so se pojavile prve sledi prevozniške krize, katera je
vrhunec dosegla leta 2009. Najpomembnejši vzrok, ki je povzročil prevozniško krizo je
bila hitra rast cen goriv (Šmid, 2014, 5).
Prevozniška podjetja niso pričakovala, da bo kriza, ki se je v tej dejavnosti začela že leta
2007, trajala vse do danes niti da bo dosegla takšno intenzivnost. Tudi logistična
dejavnost, katera se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov do
končnih odjemalcev, je začela toniti v čedalje globljo krizo, kajti proizvodnja je začela
upadati, posledično pa je bilo vse manj dela za prevozno in skladiščno dejavnost. Poleg
vseh dejavnikov pa so zaradi velike ponudbe avtoprevozniških podjetij začele upadati
tudi cene prevoznih storitev. Po podatkih Igorja Sepa iz Združenja za promet pri
Gospodarski zbornici Slovenije pa je potrebno opozoriti še na slabšo plačilno disciplino
naročnikov prevozov, katera je še dodatno povečala likvidnostne težave avtoprevozniških
podjetij, njihovo prezadolženost ter tako tudi povzročila notranje težave avtoprevozniških
podjetij (Pavlin, 2013). Avtoprevozniška podjetja, katera so vpeljala nove poslovne
modele, začela ponujati bolj sodobne in kakovostnejše storitve, poiskala notranje rezerve
in bolj zanesljive poslovne partnerje in trge, učinkoviteje začela nadzorovati stroške ter
katera niso finančno obremenjena s posojili, imajo manj problemov in lažje poslujejo v
teh težkih časih (prav tam 2013).
Na temelju zgoraj navedenih spoznanj, lahko zaključimo, da mora v takšnih pogojih
delovanja država poskrbeti za ustrezno oblikovanje oziroma regulacijo poslovnega
okolja, ki bo omogočalo nemoteno delovanje prevozniških podjetij.
Država mora tako poskrbeti za spodbudno poslovno okolje, to pa lahko doseže z
ustreznimi (in pravilnimi) ukrepi oziroma s pravočasnimi spodbudami za ugodno
delovanje in poslovanje transportnih podjetij. Dejstvo pa je, da so v času krize ustrezni
ukrepi države, predvsem ukrepi, ki zahtevajo nove finančne vire, težko izvedljivi.
V nadaljevanju sledi kratka predstavitev državnih instrumentov za izboljšanje
konkurenčnosti transportne panoge.
3.2

Državni inštrumenti za izboljšanje konkurenčnosti transportne panoge

Gospodarski razvoj države in rast tržno usmerjenega gospodarstva zelo pomembno
vplivata na rast in razvoj podjetij. Pomembno vlogo pri razvoju nekega gospodarstva
igrajo mikro, majhna ter srednje velika podjetja, ker le ta v veliki meri ustvarjajo nova
delovna mesta, vlagajo vire v raziskave in razvoj, hkrati pa uvajajo novosti in inovacije v
proizvodne in storitvene procese. Da bi bila pri svojem delovanju še uspešnejša, v
določeni točki razvoja, potrebujejo pomoč države, ki se lahko npr. kaže v obliki
neposrednih subvencij, garancij za bančne kredite ali lastniškem financiranju (Jaklič et
al. 2013, 4).
Glavni cilj državnega posredovanja je doseganje strukture gospodarstva, katera bi bila
primerljiva z gospodarsko strukturo Evropske unije. Cilj interveniranja je tudi ustvarjanje
učinkovitega podpornega okolja, kateri bi aktiviral vse vire z namenom, da se spodbudi
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nastajanje novih podjetij in se hkrati izboljša njihova stopnja preživetja v prvih kritičnih
letih ter spodbudi uspešna rast podjetij, konkurenčnost in produktivnost (Wostner 2005,
36-40). Celotno področje državnih pomoči pa ureja krovni Zakon o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) (Ferk in Ferk 2008, 69-89).
Pomemben instrument pri odpravi nesorazmerij v ponudbi in povpraševanju po finančnih
virih imajo državne pomoči oziroma subvencije. Subvencije kot instrument pomoči
omogočajo predvsem majhnim in srednjim družbam lažji dostop do virov financiranja. V
Sloveniji smo ustanovili Sektor za spremljanje državnih pomoči pri Ministrstvu za
finance, kateri sistematično spremlja in nadzoruje dodeljevanje državnih pomoči.
Njegove naloge so (prav tam, 69-89):
- opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog,
- obravnavanje, ocenjevanje in posredovanje pri priglasitvi državnih pomoči
Komisiji za razvoj podjetništva,
- obravnavanje, ocenjevanje in dajanje mnenj za državne pomoči, ki pomenijo
skupinsko izjemo in za pomoči po pravilu de minimis,
- zbiranje, obdelovanje in spremljanje podatkov o državnih pomočeh,
- vodenje evidence o teh podatkih,
- priprava letnih poročil in
- svetovanje upravljavcem državnih pomoči;
Transportna panoga je raznolika in vključuje tovorni prevoz po kopnem, morju in zraku.
To otežuje posploševanje dejavnikov, ki vplivajo na to panogo. Konkurenčnost ter s tem
povezane ovire za vstop novih udeležencev na trg so zelo različne glede na transportno
panogo. Za Slovenijo velja, da je stopnja rivalstva najvišja v cestnem prometu, medtem
ko so železnice, kot monopol v državni lasti, manj podvržene neposredni konkurenci.
Tudi možnosti vstopa novih udeležencev na trg se razlikujejo glede na vrste transporta.
V cestnem transportu so najnižje ovire za vstop, posebno za manjši obseg poslovanja, kot
so na primer samostojni prevozniki. Zakonodaja, ki jo morajo upoštevati, je vezana na
sposobnost vožnje, delovne ure, tehnični pregled vozila, zavarovanje, itd. Velika
uveljavljena podjetja imajo konkurenčne prednosti, kot je na primer mreža poslovalnic v
več državah, uveljavljena blagovna znamka in sposobnost, da ponudijo bolj kompleksne
in celostne logistične storitve. V zračnem in pomorskem prometu so veliko večje ovire za
vstop na trg. Velika podjetja, ki so prisotna v teh sektorjih imajo koristi od ekonomije
obsega. Visoki fiksni stroški se lahko pokrivajo le z velikimi količinami blaga.
Zakonodaja je bolj zapletena, fiksni stroški so višji, ne glede na npr. ceno nafte, ki je v
avtoprevozništvu bistvenega pomena. Oviro za vstop novih ponudnikov predstavlja tudi
zagotavljanje ustreznega prostora na glavnih letališčih, še posebej zato, ker so v tej panogi
že prisotna velika uveljavljena podjetja. Pomorski tovorni promet je močno reguliran. Ker
je ta transport večinoma mednaroden, veljajo enotni predpisi o zadevah, kot so standardi
gradnje ladij, navigacijska pravila in standardi usposobljenosti posadke. Tudi ovire za
vstop na železniški sektor so zelo visoke oziroma so zaradi železniškega monopola v
državni lasti, ovire dejansko nepremostljive (Finkšt 2010, 39).
Podjetja, ki ponujajo določen način prevoza so podvržena nevarnosti substitutov v obliki
alternativnih načinov prevoza. Določene prednosti različnih načinov prevoza so odvisne
od številnih dejavnikov, med drugim od obsega prepeljanega tovora, razdalje in narave
potovanja, itd. Cestni prevoz ima izrazito prednost zaradi fleksibilnosti cestnega omrežja,
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čeprav cestni zastoji, pomanjkanje voznikov in omejitve zmogljivosti predstavljajo
precejšnje slabosti (prav tam, 39).
Republika Slovenija ima torej možnost vpliva na delovanje in poslovanje podjetjih
pretežno le v cestnem prometu, medtem ko je poslovanje v zračnem in železniškem
prometu odvisno do dveh družb, v katerih je oziroma je bila država edini lastnik. Državni
instrumenti za izboljšanje konkurenčnosti v transportni panogi so v Sloveniji možni tako
le v cestnem prometu.
Kot že omenjeno, velja v cestnem prometu najvišja stopnja konkurence glede na druge
vrste transporta. Zaradi množice gospodarskih subjektov, ki delujejo na področju
cestnega prometa, je potrebno združevanje le-teh, z namenom večanja pogajalskih moči
z državo. Konkurenčnost v cestnem transportu se namreč z globalizacijo ne povečuje le
na državni ravni, temveč predvsem na mednarodni. Namreč po podatkih projekta
KASSETTS (Knowledge-enabled access of Central EU SMEs to Efficient Transnational
Transport Solution) slovenski avtoprevozniki opravijo kar 70 % tujih naročil, kar
nakazuje na veliko izpostavljenost cestnega prometa konkurenčnosti v tujini. Na
slovenskem transportnem trgu je delež mikro podjetij kar 95%, katerim pa primanjkuje
informacij o načinih uspešnega nastopanja na transportnem trgu. Tako so ta mikro
podjetja pogosto žrtve izsiljevanj kupcev. Skupno nastopanje na transportnem trgu bi
lahko nevšečnosti odpravilo (Rehar, 2009).
Državo so v času pred krizo na podlagi predlogov avtoprevoznikov pozvali k ukrepom z
namenom izboljšanja razmer v avtoprevozništvu. Ti predlogi so (Rehar, 2009):
- ustavitev izdajanja licenc (novih) za prevoze,
- subvencije za odprodaje vozil z vračilom licenc,
- prepoved kabotaže,
- ukrep o komercialnem gorivu,
- vračilo dela cestnine,
- skrajševanje plačilnih rokov,
- združevanje majhnih avtoprevoznikov,
- ustanovitev Direktorata za cestni prevoz.
Kot ugotavlja že Rehar (2009) je Ministrstvo za promet leta 2009 pristopilo k Sporazumu
o sistemski prilagoditvi na področju avtoprevozništva za preprečevanje oziroma
zmanjševanje posledic finančne in gospodarske krize na predlog Zbornice
avtoprevoznikov Slovenije, Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (v
nadaljevanju GZS) in Sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije (v nadaljevanju
OZS). V nadaljevanju so navedeni pomembnejši sklepi iz omenjenega sporazuma iz leta
2009:
- subvencioniranje nabave ekološko izpopolnjenih tovornih vozil,
- vključitev Slovenije v seznam držav v Nemčiji, ki lahko uporabljajo plinsko olje
v hladilnih sistemih tovornih vozil,
- sprememba Zakona o varnosti cestnega prometa,
- vračilo trošarine za pogonska goriva za prevoze v komercialni namen,
- uvedba sprememb plačevanja uporabe avtocestnega sistema v Sloveniji oziroma
obračunavanje cestnih taks glede na ekološko izpopolnjenost tovornega vozila,
- odprava prepovedi kabotaže v vseh državah članicah EU in
- poostren nadzor nad izvajanjem prevozov tujih prevoznikov z dovolilnicami.
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Država je le delno sledila zahtevam avtoprevozniškega združenja in sprejela posamezne
ukrepe, ki predstavljajo možno orodje za reševanje krize podjetij v avtoprevozniški
panogi. Posamezni ukrepi so podrobneje predstavljeni v naslednjem poglavju.
3.3

Ukrepi za reševanje krize s strani države v dejavnosti avtoprevozništva

Kot že omenjeno v predhodnem poglavju je država na podlagi zahtev avtoprevoznikov v
cestnem prometu sprejela določene ukrepe, katerih sprejem je bil nujen za premagovanje
krize v dejavnosti avtoprevozništva. Posamezni ukrepi, kakor tudi njihovi možni učinki,
so navedeni v nadaljevanju.
3.3.1 Razpisi za nepovratna sredstva
V ceno dizelskega goriva je od sredine 2012 v Sloveniji vključena tudi taksa za
obremenjevanje zraka z ogljikovim dioksidom, imenovana taksa CO2. Taksa se
obračunava kot posledica porabe goriva in sežiganja organskih snovi in je v celoti
prihodek proračuna Slovenije. Sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13) je prav tako povečala cene
pogonskih goriv.
S takso na izpust CO2 prispevajo avtoprevozniki po izračunih OZS v državni proračun na
leto več kot 60 milijonov evrov, zato se pričakuje, da se del tega denarja nameni nazaj
avtoprevoznikom kot subvencija oziroma kot nepovratna sredstva. Država je preko svojih
skladov (Eko sklad) v preteklosti že izvedla razpise za podelitev državnih nepovratnih
sredstev. Zadnji razpis je bil leta 2013, ko je država oziroma Eko sklad razdelil za 8
milijonov evrov, in sicer za posodobitev voznega parka, da je le-ta okolju prijaznejši.
Po ugotovitvah sekcije za prevoz pri OZS (2015) je glede na obseg in višino vplačanih
taks in dajatev v proračun iz transportne dejavnosti, razpisov za nepovratna sredstva na
področju transporta izredno malo.
Nepovratna sredstva namenjena avtoprevoznikom v največji meri vplivajo na
posodobitev voznega parka ter s tem uvajanje novih tehnologij v transportno dejavnost.
Večina investicij iz naslova do sedaj izvedenih razpisov za nepovratna sredstva
avtoprevoznikov je bilo izvedenih v nakup varčnejših, predvsem za okolju prijaznejših
tovornih vozil.
Glede na politiko obračunavanja nadomestil za uporabo cest oziroma cestnin v EU ter
uvajanje učinkovitejših tehnologij v novejša tovorna vozila, se investicije v omenjena
vozila odražajo predvsem v dodatnih možnostih racionalizacije poslovanja v smislu
zniževanja stroškov cestnin, pogonskih goriv ter tekočega vzdrževanja voznega parka.
Vračanje pobranih dajatev iz naslova porabe pogonskih goriv v obliki razpisov za
transportna podjetja pa ne omogočajo samo racionalizacije poslovanja transportnih
podjetij, temveč imajo pozitivne posledice tudi za širšo družbeno okolje, predvsem z
vidika varovanja naravnega okolja oziroma omejevanje vplivanja na le-tega.
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3.3.2 Ugodnejše kreditiranje investicij
V času finančne in gospodarske krize je večjo vlogo prevzel Slovenski podjetniški sklad.
Slovenski podjetniški sklad bi naj bil specializirana finančna institucija z učinkovitimi
finančnimi spodbudami za mala in srednje velika podjetja po vzoru najboljših svetovnih
praks. Sklad želi s pomočjo v obliki garancij in subvencijo obrestne mere za bančne
investicijske kredite, sprostiti kreditni krč in podjetjem omogočiti nemoteno financiranje
kratkoročnih kot dolgoročnih obveznosti.
Slabost teh razpisov je le v tem, da transportna podjetja ne morejo kandidirati na teh
razpisih, v smislu financiranja obrestnih mer ter bančnih garancij, če so investicije
namenjene posodobitvi oziroma nakupu cestno prevoznih sredstev. Slednje skoraj v celoti
onemogoči kandidiranje transportnih podjetij na teh razpisih, razen seveda za financiranje
obratnih sredstev.
Slovenski podjetniški sklad je tako npr. v zadnjih dveh letih razpisal 16 javnih razpisov,
s katerimi je večinoma nudil garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(Slovenski podjetniški sklad, 2016).
3.3.3 Vračilo dela trošarin
Trošarina kot dajatev na z zakonom določeno blago oziroma t.i. trošarinske izdelke, kot
so alkohol, kurilno olje, bencin in tobak z vidika visoke obdavčitve teh proizvodov
destimulira potrošnjo le-teh.
V Sloveniji trošarine ureja Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in
32/14). Trošarino se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih v Sloveniji in
uvoženih v Slovenijo. Trošarina se obračunava po skupinah trošarinskih izdelkov glede
na predpisane stopnje trošarine. Pogostokrat se obračunavajo v začetni fazi nastanka
trošarinskega proizvoda oziroma že v proizvodnji ali uvozu, saj se s tem dosega manjšo
možnost utaje plačila trošarine, prav tako se s tem zmanjšujejo stroški izpolnjevanja
trošarinske obveznosti zavezancev. Trošarine so že vključene v ceno trošarinskega
izdelka, zato končni potrošniki sploh ne vedo, da plačujejo, niti ne vedo, koliko plačujejo
predpisane trošarine.
Trošarine za dizelsko gorivo so bile pred gospodarsko in finančno krizo konstantne
oziroma je bilo njihovo gibanje stabilno, nato pa so v začetku 2009 strmo narasle in so
bile celo višje od cene dizelskega goriva brez dajatev (Slika 4). Trošarine so ostale na
visoki ravni vse do leta 2011, po tem pa so rahlo upade. Z rastjo cene nafte v tem obdobju
pa je delež trošarine v ceni dizelskega goriva ponovno upadel.
Namen vračila trošarine je, da se registriranim avtoprevoznikom omogočiti podoben
oziroma konkurenčen nivo cene nafte glede na nivo cene v sosednjih državah. V času
predložitve predlogov glede vračanja trošarin (začetek leta 2009) je bila nafta cenejša na
Hrvaškem, v Avstriji in na Madžarskem, kar pomeni, da so avtoprevozniki nabavljali
gorivo v teh državah. Iz tega lahko sklepamo, da višanje trošarin pomeni za državo nižje
javnofinančne prihodke ter slabši položaj slovenskih avtoprevoznikov.
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SLIKA 4: GIBANJE VIŠINE POVRAČILA TROŠARINE OD JULIJA 2009 DO
2014 (V €/1.000 LITROV POGONSKEGA GORIVA)

Vir: FURS, 2016.
Zaradi zmanjšanja aktivnosti v avtoprevozniški dejavnosti v času gospodarske in finančne
krize je bila kot spodbuda avtoprevoznikom v 2009 sprejeta novela Zakona o trošarinah
in Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), ki
določata pravico avtoprevoznikov do povračila dela trošarine za pogonsko gorivo za
komercialni prevoz oziroma namen, za katerega se šteje:
- prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun, z lastnimi ali z najetimi registriranimi
motornimi vozili ali tovornjaki, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu
blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 ton,
- prevoz potnikov z motornimi vozili kategorije M2 ali M3.
Vračilo trošarine lahko tako zahtevajo vse osebe, ki imajo sedež v državah članicah EU
ali EFTA (Evropskega združenja za prosto trgovino, angl. European Free Trade
Association) ter seveda opravljajo registrirano dejavnost. Trošarina se vrne v višini
povprečnega zneska trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga vsak mesec določi
minister za finance. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva
znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
Ukrep vračila dela trošarine je stimulativno deloval na avtoprevozniški sektor, saj je bil
npr. majhen avtoprevoznik s cca. petnajstimi tovornimi vozili in s porabo cca. 100.000
litrov nafte v komercialne namene upravičen do povračila trošarine v višini 13.000,00
EUR na mesec. Od leta 2010 je višina povračila trošarine pričela padati. Najnižji znesek
povračil trošarine je bil v prvi polovici leta 2011 (min. 0,43 EUR za 1000 litrov porabljene
nafte). Od leta 2011 dalje je povračilo trošarine za porabljeno količino nafte sicer naraslo,
vendar ni nikoli preseglo 121,39 EUR za tisoč litrov porabljenega plinskega olja.
Povprečno povračilo trošarine za leto 2015 je znašalo 89,38 EUR na 1000 litrov nafte.
Podrobnosti so prikazane v spodnji preglednici.
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PREGLEDNICA ŠT. 1: ZNESKI ZA VRAČILO TROŠARINE 2015 (V €/1000 L
POGONSKEGA GORIVA)
JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MAJ

JUN.

JUL.

AVG.

SEP.

OKT.

Komercialni
121,39 113,16 81,56 79,98 79,98 79,98 79,98 86,74 87,46 87,46
prevoz

Vir: FURS, 2016.

NOV.

DEC.

87,46 87,46
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4

MANAGEMENT IN DELOVANJE TRANSPORTNIH PODJETIJ

V dosedanji obravnavani v nalogi smo se seznanili s vplivom krize na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij in z državno regulativo na področju transporta. Skladno
z namenom in cilji naše naloge se v nadaljevanju osredotočamo na predstavitev temeljnih
značilnosti managementa, s poudarkom na delovanju managementa v transportnih
podjetjih.
4.1

Temeljna izhodišča za delovanje in vedenje managementa v organizacijah

Beseda "management" pomeni proces vodenja organizacije k zastavljenim ciljem, lahko
pa tudi "organ v podjetju", kateri to opravlja oziroma managerji v organizaciji. Poslovanje
podjetja se nanaša na pridobivanje sredstev (finančnih, materialnih, energijskih, storitev
drugih) in ravnanje z njimi. Nanaša se tudi na zaposlovanje ljudi in usmerjanje le-teh k
doseganju zastavljenih ciljev, na uporabo sredstev in angažiranje zaposlenih v procesih
opravljanja dejavnosti (proizvodnja, storitve) z namenom pridobiti pozitivne izide- večje
od zanje potrebnih vloženih sredstev (Cvetko 2005, 11).
Lessem in Baruch (2000, 237) pojasnjujeta, da se v okvirju procesa managementa izvajajo
predvsem naslednje funkcije oziroma aktivnosti:
- planiranje,
- organiziranje,
- kadrovanje,
- koordiniranje,
- sporočanje in
- delanje proračuna.
Torej management v organizaciji predstavlja planiranje, vodenje, organiziranje ter
kontroliranje dela in aktivnosti, ki jih opravljajo zaposleni. Management je tako
usklajevanje dejavnosti in nalog, vse z namenom doseganja postavljenih ciljev.
Management lahko opredelimo tudi kot inovativno razreševanje problemov, ki se
pojavljajo v vseh funkcijah managementa, tj. planiranju, organiziranju, vodenju in
pregledovanju razpoložljivih virov (Možina 1994, 16).
Možina (prav tam, 16) dodaja, da je management miselna in intuitivna dejavnost
managerjev v organizaciji oziroma je eden najpomembnejših podsistemov v podjetju, saj
usmerja in povezuje vse druge podsisteme. Management tako zajema:
- koordiniranje človeških, finančnih in materialnih virov s cilji podjetja,
- povezovanje podjetja z zunanjim okoljem in njegovim odzivanjem na potrebe
družbe, razvija organizacijsko vzdušje, kar se odraža v doseganju individualnih in
skupnih ciljev,
- opravljanje zadanih nalog kot so opredeljevanje strategij, ciljev, planiranje,
pridobivanje potrebnih virov, vodenje in organiziranje izvajanja ter spremljanje
oziroma kontroliranje ter
- izpeljavo različnih poslovnih dejavnosti informacijske, odločitvene in razvojne
narave.
Daft (2010, 5) pa zagovarja definicijo, da je management doseganje organizacijskih ciljev
na učinkovit in uspešen način skozi načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje
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organizacijskih virov. Naloga managementa je motivirati in usklajevati zaposlene, kako
se spopasti z različnimi in daljnosežnimi izzivi v poslovanju podjetja (prav tam, 3).
Management pomeni koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki zagotavljajo uspešno in
učinkovito poslovanje organizacije. Manager skupaj s sodelavci in s koordinacijo
njihovih delovnih aktivnosti zagotavlja doseganje ciljev organizacije. Primarne funkcije
so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje (Izgoršek 2011, 96).
Na spodnji sliki so prikazane temeljne funkcije managementa ter njihova vloga v
celotnem procesu managementa.
SLIKA 5: TEMELJNE FUNKCIJE MANAGEMENTA

Vir: Daft 2010, 6.
Jurina et al. (1999, 221) pa je razvil trditev, da je management:
- najučinkovitejši sistem vodenja regulacijskih procesov v podjetju,
- regulacijski koncept na vseh nivojih podjetja,
- k doseganju ciljev usmerjen proces,
- katerega temeljna naloga je doseganje uspešnost podjetja,
- aktivnost, ki omogoča dosego ciljev podjetja s koordinacijo in organiziranjem
dela drugih udeležencev,
- proces, ki ga tvori organizacijska moč, koordiniranje, pooblastila za odločanje,
organizacijsko komuniciranje ter povezovanje.
Vedno večjo težo v managementu ima nova vloga in pomen managerjev, ki se kaže v
štirih klasičnih managerskih funkcijah, in smislu (Kovač et al. 2004, 780):
- planiranje postaja usmerjanje, spodbujanje in učenje,
- organiziranje vse bolj pomeni standardizacijo, decentralizacijo in kakovost,
- vodenje nadomeščajo podjetniška samoiniciativnost in poslovni timi ter
- nadzor se spreminja v obliki splošne odgovornosti drugih in samonadzora.
Današnji managerji morajo razmisliti o svojem pristopu k organiziranju, usmerjanju in
motiviranju zaposlenih. Managerji morajo razviti takšno upravljalno in nadzorno
miselnost, s katero se osredotočijo na svetovanje in zagotavljanje jasnih smernic
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zaposlenim ter ustanovijo takšno organizacijo, ki je fleksibilna, inovativna in odnosno
usmerjena k zaposlenim (Daft 2010, 23).
V preteklosti je veliko managerjev izvajalo strog nadzor nad zaposlenimi. Toda področje
managementa doživlja revolucijo, ki zahteva, da managerji (Daft 2010, 4):
- naredijo "več z manj",
- da vključujejo zaposlene v svoje vizije,
- da zaposleni v podjetju vidijo potrebne spremembe namesto stabilnosti,
- in navdihujejo zaposlene za svojo vizijo in kulturne vrednote , ki ljudem
omogočajo, da ustvarijo resnično "sodelovalno" in produktivno delovno mesto.
V današnjem delovnem okolju, se managerji poslužujejo manj odvisnega poveljevanja in
nadzora ter več medsebojnega usklajevanja in komunikacije (prav tam, 4).
Managerji se morajo znati vedno prilagajati spremembam, kar dosežejo z ohranitvijo
kontaktov z okoljem in z odjemalci storitev. Podjetje, ki delujejo v spreminjajočem se
okolju, mora imeti managerje z jasno vizijo ter cilji (Steahle 1994, 11). To je zlasti
pomembno, za managerje, ki delujejo v transportnih podjetjih, saj zunanje okolje
predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na njihovo delovanje.
V nadaljevanju so na kratko opisane temeljne funkcije managementa, ki so nato v
nadaljnjih poglavjih aplicirane na management transportnih podjetij.
Planiranje
Planiranje oziroma načrtovanje pomeni zaznavanje in prepoznavanje ciljev za prihodnjo
uspešnost poslovanja in odločanje o nalogah in uporabo sredstev, potrebnih za njihovo
uresničitev. Z drugimi besedami, načrtovanje opredeljuje, kje organizacija želi biti v
prihodnosti in kako priti do tja (Daft 2010, 5).
Izgoršek (2011, 85) ugotavlja, da je prav planiranje eno od področij, ki povezuje
posamezne poslovne procese (prodaja, nabava, proizvodnja) v funkcionalno celoto in
zagotavlja usklajeno delovanje podjetja.
Organiziranje
Načrtovanju običajno sledi organizacija, ki kaže, kako vodilni v podjetju poskušajo
doseči zastavljen načrt. Organizacija vključuje dodeljevanje nalog, združevanje nalog v
službah, prenose pooblastil, in dodeljevanje virov v organizaciji (Daft 2010, 6).
Po besedah Možine (2002, 57) pa je organiziranje opredeljeno kot zamišljanje delovnih
nalog, odgovornosti in avtoritete v komunikacijski strukturi podjetja z natančno
določitvijo vloge posameznika v podjetju. Kralj (1998, 59) imenuje organiziranje v
podjetju kot proces ureditve delovanja in povezave med ljudmi v podjetju.
Organiziranje v podjetju pomeni dejansko ali želeno stanje urejenosti. Organiziranje je
tista stopnja vodstvenega procesa, pri kateri se aktivnosti nanašajo na iskanje in
oblikovanje najprimernejših organizacijskih postopkov, s katerimi je možno na enostaven
način prikazati možne postopke za izvajanje delovnih nalog (Ivanko 1999, 79).
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Organizacija ima zelo pomembno vlogo v podjetju, saj le-to ne more učinkovito
poslovati, če nima dobro planiranih ciljev in dobre organizacije za izvedbo le teh
(McKinsey 2011).
Vodenje
Vodenje podjetja pomeni ustvarjanje skupne kulture in vrednot ter vlivanje zaposlenim
želje, da se identificirajo z organizacijo podjetja. Vodenje je uporaba vpliva na motivacijo
zaposlenih za doseganje ciljev organizacije. V času negotovosti, globalne konkurence in
vse večje raznolikosti delovne sile, je ključnega pomena za poslovni uspeh organizacije
imeti managerje, ki so sposobni oblikovati kulturo podjetja, komunicirati z zaposlenimi
o ciljih organizacije in jih motivirati, da bodo s svojim delom maksimalno prispevali k
napredku organizacije (Daft 2010, 6).
Kontroling
Kontroliranje oziroma nadzorovanje je četrta funkcija v procesu upravljanja
managementa. Nadzorovanje pomeni spremljanje aktivnosti zaposlenih, s katerimi se
ugotavlja ali organizacija sledi začrtanim ciljem, medtem ko je kontroling usmerjen
nekoliko bolj v finančno spremljanje doseganja planov oziroma ciljev podjetja (Daft
2010, 6).
Od opredelitve področja nadziranja je odvisen način, obseg in vsebina kontroliranja. Sledi
določitev standardov za izbor meril in za primerjavo med dejanskim in želenim stanjem
(Miklavc 2006, 26).
V nadaljevanju se osredotočamo na obravnavo vloge in pomena managementa v
transportnih podjetjih, skladno z namenom naloge. Zato najprej predstavljamo
pomembnejše značilnosti delovanja transportnih podjetij.
4.2

Pomembnejše značilnosti delovanja transportnih podjetij

Dandanes je transport eden izmed pogojev za obstoj človeške družbe, gospodarstvo pa bi
brez njega težko delovalo. Transport je namreč del reprodukcije, saj kraj proizvajanja in
kraj uporabe proizvodnje le malokdaj sovpadata. Transport torej s premagovanjem razdalj
oziroma krajevnih razlik med porabo in proizvodnjo omogoča reprodukcijski proces.
Naloga transporta je tako distribuiranje polizdelkov, surovin in končnih izdelkov od
proizvajalca oziroma dobavitelja do uporabnika oziroma kupca v zahtevani količini in
kakovosti in ob zahtevanem kraju in času. Učinek uspešnega procesa transporta je
sprememba mesta blaga v prostoru. Proces transporta se izvaja s premeščanjem
transportnih sredstev (Ogorelc 1996, 70-72).
Transport lahko v osnovi delimo glede na (prav tam, 73):
- na objekt prevoza: tovorni transport in potniški (osebni),
- značilnost medija: kopenski, vodni in zračni transport,
- organizacijsko-tehnološki vidik: linijski ali redni in svobodni ali priložnostni
transport,
- teritorialni vidik: notranji ali domači in mednarodni transport,
- oddaljenost: medkrajevni ali daljinski in krajevni ali lokalni,
- način organiziranja: javni transport in transport za lastne potrebe.
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Cestni tovorni transport je v večini primerov prvo in zadnje prevozno sredstvo v
mednarodni menjavi in omogoča dostavo blaga od prodajalca do kupca. Tovorni cestni
transport je zaradi izredne razširjenosti cestne mreže zelo prilagodljiv. Cestne mreže pa
se z naraščanjem prevoza srečujejo z določenimi slabostmi, kot so sezonske
prezasedenosti prometnih sistemov, ki povzročajo netočnost in nezanesljivost prevozov
ter s tem posledično slabšo kakovost. Težave na tem področju se pojavljajo vsepovsod po
Evropi. Takšne razmerje pa otežujejo tudi transportno organiziranje oziroma
disponiranje, kot tudi dobave blaga po »just-in-time« načelu (Ogorelc 2004, 52).
Kot že predhodno omenjeno lahko cestni transport glede na oddaljenost krajev, med
katerima se transport izvaja, delimo na lokalni in daljinski transport. V lokalnem
tovornem transportu so avtoprevozniki brez konkurence, medtem ko je pri prevozu
potnikov v večjih mestih velika konkurenca tirni prevoz, predvsem podzemna železnica
in tramvaj. Cestni tovorni transport se izvaja predvsem s tovornimi vozili, ki se v osnovi
delijo na vozila za prevoz tekočin in suhega tovora. Slednji se nadalje delijo na
univerzalna in specializirana vozila. Klasična vozila so prikoličarji in vlačilci s cerado ali
brez, specializirana vozila pa so hladilniki, kontejnerji, silosi, vozila za prevoz živine in
kiperji. Tovorna vozila za prevoz tekočin oziroma tekočih tovorov pa so predvsem
cisterne. Velika raznolikost prevoznih sredstev omogoča prilagoditev raznolikim
potrebam kupcev transportnih oziroma prevoznih storitev.
4.2.1 Prednosti in slabosti transportnih podjetij
Cestni tovorni transport ima svoje prednosti in slabosti. Kot že omenjeno je glavna
prednost cestnega transporta razširjenost cestne mreže ter s tem dostopnost, pomembna
prednost pa je tudi relativna varnosti in hitrost cestnega transporta. Pomembna prednost
cestnega transporta je tudi to, da z takšnim načinom transportna odpadejo vmesne
manipulacije, s tem pa se zmanjša možnost poškodb in izgub tovora (Logožar 2004, 6869).
Značilnost avtoprevoznikov je torej izredna prilagodljivost glede na zahteve
povpraševalcev po transportnih storitvah, medtem ko se slabost cestnega tovornega
prometa kaže v manjši zmogljivosti transportnih sredstev, saj skupna teža tovora s
tovornim vozilom (npr. polpriklopnikom) ne sme preseči 40 ton. Slabost cestnega
tovornega prometa je tudi vpliv na okolje. Z naraščanjem obsega cestnega prevoza, še
zlasti tranzitnega transporta, je vzrok vse večje onesnaženosti okolja, tako zraka, kakor
tudi onesnaženost s hrupom in zastoji v strnjenih in urbanih naseljih. Prenasičenost
cestnega omrežja v strnjenih urbanih naseljih in sezonska prenasičenost cest povzroča
netočnost, nezanesljivost in s tem slabšo kakovost transportnih storitev. Slabost cestnega
tovornega prometa je tudi velika odvisnost od vremenskih razmer ter vedno strožja
zakonska ureditev obveznih počitkov voznikov, kar vse podaljšuje potovalni čas (prav
tam, 69).
4.2.2 Značilnosti delovanja transportnih podjetij na mednarodnem tržišču
Države članice EU želijo s sprejemom posebnih pravil prispevati k ureditvi in večjemu
redu pri poslovanju in delovanju transportnih podjetij, in sicer tako, da so sprejela pravila
v zvezi z (Hozjan 2008, 41):
- izboljšanjem organiziranosti trga prevoznih dejavnosti,
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-

izboljšanjem ekonomičnosti in racionalnosti prevoznih storitev z vidika celotne
družbe,
izboljšanjem tehnične izpopolnjenosti tovornih vozil in s tem varnosti prevoza ter
zaostritvijo ekoloških predpisov z namenom večje zaščite okolja.

Na trgu držav EU predstavlja cestni transport prevladujoči način transporta v prevozu
blaga. Delež cestnega tovornega transporta na tem trgu v celotnem transportu znaša okoli
75 %. Visok delež je predvsem posledica nenehnih investicij v cestno omrežje oziroma
infrastrukturo ter naraščanje števila prevoznih sredstev. Transport je odvisen od
aktivnosti v drugih dejavnosti, predvsem pa je odvisen od glavnih industrijskih sektorjev,
kot so strojna in prehrambna industrija, predelava mineralov in proizvodnja pijač
(Ogorelc 2004, 207).
V zadnjem času je bil dosežen velik napredek na področju kakovosti transportnih storitev.
Prevozi so vedno bolj pogosti, transportni trg pa je geografsko vedno večji. Na transportni
trg ima velik vpliv vedno krajši življenjski cikel blaga in proizvodov ter s tem pretočni
čas od naročila tovora do njegove dobave naročniku. Transportna podjetja so tako
primorana slediti cilju krajšanja časa dobave tovora, ki ga prevažajo. Iz tega izhajajo
zahteve o vedno večji pogostosti prevozov ter dostava na točno določenih mestih in v
postavljenih rokih. Odjemalcu prevoza dobava »just in time« omogoča znižanje stroškov
skladiščenja ter izognitev izgubi časa manipulacije z blagom (prav tam, 207).
Glavni razlog za nastale spremembe v transportni panogi je globalizacija, ki pomeni
odpravo ovir med posameznimi deli sveta (narodnimi gospodarstvi, narodi, regijami in
kulturami), z namenom vzpostavitve vzajemno delujočega odnosa med različnimi
elementi sistema (Oblak 1998, 81).
Globalizacija pa povečuje tudi konkurenco. Z širitvijo EU bo vedno več transportnih
podjetij dobilo lažji vstop na logistični trg skupne Evrope. Na tržišču je že dlje časa
opaziti povečevanje ponudbe transportnih storitev. Slovenski avtoprevozniki so slednje
občutili predvsem z vstopom Hrvaške v EU. Težava pri tem pa je, da razlog naraščanja
ni toliko v večjem povpraševanju po transportnih storitvah, temveč predvsem v
nekontroliranem in lažjem dostopu na tržišče. Ponudba prevoznih storitev presega
povpraševanje, kar posledično pomeni večjo stopnjo konkurence med transportnimi
podjetji ter s tem pritisk na cene prevozov ter agresivnejše iskanje uporabnikov prevoznih
storitev. Večja konkurenca ter s tem nižje cene ima prednost izključno za uporabnike
storitev. Posamezna transportna podjetja tako poskušajo preživeti z dumpinškimi cenami
brez strokovne primernosti ter brez poznavanja njihove lastne cene transportnih storitev
(Oblak 2007, 36).
4.3

Vloga in pomen managementa v transportnem podjetju ter njegove naloge

Po mnenju Nemca (2005, 121) se management nanaša na vse managerske kadre v
podjetju, kjer je že oblikovana struktura z ustrezno delitvijo aktivnosti oziroma dela. Za
podjetja v konkurenčnem tržnem okolju, kjer je vedno navzoča negotovost uspešnosti
poslovanja, mora biti za vodenje podjetja izbran najprimernejši management.
Management mora za dolgoročno preživetje podjetja zagotavljati konstantno uspešnost
in učinkovitost poslovanja. Omenjeno velja tudi za transportna podjetja.
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Naloge managementa v transportnih podjetjih so predvsem (Nemec 2011, 442):
- zagotavljanje tujih in lastnih finančnih sredstev za namene financiranja osnovnih
sredstev, materiala in človeških virov (plače),
- spremljava finančnih tokov podjetja in zagotavljanje finančnih rezerv za
morebitne poslovne težave oziroma za oblikovanje rezervacij,
- izbiranje ustreznih tržnih kanalov in lokacij potrebnih skladiščnih kapacitet,
- organiziranje prevozov po primernih cenah,
- spremljava nove tehnologije in proučevanje smiselnosti vključevanja le-te v
poslovanje podjetja,
- izbor najprimernejših kadrov in motiviranje fizičnih in umskih sposobnosti,
- prilagajanje oziroma reorganizacija poslovanja podjetja, zaradi nastajajočih
sprememb v okolju in podjetju,
- kalkuliranje in izračunavanje pokritosti stroškov, investiranih finančnih sredstev,
spremljava dodane vrednosti, ipd.,
- doseganje planiranega dobička za stalen razvoj podjetja v boju s konkurenco.
Nemec (2005, 21) prav tako menja, da lahko naloge managementa uspešno in učinkovito
opravljajo le ljudje, ki imajo ob ustreznem teoretičnem znanju, zelo raznolike in
dolgoletne delovne izkušnje v transportni panogi. Manager v transportnem podjetju pa
mora poleg strokovnega znanja imeti izkušanje o zunanji trgovini, o špediciji prometa,
o carini in podobno (Svetek 2002, 43).
Tako ima management transportnih podjetij pomembno vlogo pri zagotavljanju poslov
za transportno podjetje. Managerji morajo neprestano iskati rešitve za nastale situacije
kot npr. težave na cesti, težave zaradi poškodbe tovora, prepozna dostava blaga
dobaviteljem, itd. Biti morajo tudi sposobni prilagajati svoje poslovanje spremembam
zakonodaje, predpisov in raznih regulativ. Nenazadnje pa morajo biti tudi sposobni
poiskati in prepoznati možnosti za pridobivanje raznih pomoči s strani države.
Managerja lahko vidimo tudi v vlogi tržnika storitev. Trženje je namreč proces snovanja
in načrtovanja storitev, izdelkov in idej, določanja načina tržnega komuniciranja in cen,
vse s ciljem, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovolji pričakovanja odjemalcev in
podjetja (Oblak 1990, 56).
Špeditersko oziroma logistično trženje je zbir planiranih, kontroliranih, koordiniranih,
špeditersko-logističnih in reguliranih aktivnosti, v katerih se povezujejo udeleženci
logistične verige. Gre torej za ustvarjalne aktivnosti obvladovanja časovnih in prostorskih
oddaljenosti med pošiljatelji in prejemniki, med izvori surovin in potrošniki, med
prodajalci in kupci, s ciljem vsestranske zadovoljitve vseh udeležencev v logistično
transportnih verigah (Zelenika 2001, 421).
V transportu trženje obsega vse aktivnosti, ki so potrebne, da za dolgoročni obstoj
podjetja. Transportna podjetja so v veliki meri odvisna od poslov, ki jih uspejo pridobiti
od velikih mednarodnih špedicij, ki samo za organizacijo prejme del kupnine namenjene
dejanskemu prenosu blaga iz enega kraja v drug kraj. Cilj tržnega managerja mora torej
biti, da pridobi posle neposredno od proizvajalcev oziroma neposrednih povpraševalcev
po prevoznih storitvah.
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Osnova trženja v mednarodnem transportu so storitve za izbrane segmente tržišč. To so
storitve špediterjev, organizacijo odpreme in dopreme, storitve pretovora - vse storitve
v smislu racionalizacije in optimizacije.
V transportu je kakovost opravljene storitve izrednega pomena. Manager v transportnem
podjetju se mora tega posebej zavedati ter zaznavati kakovost storitve prevoza v povezavi
z zadovoljstvom uporabnikov z izvedbo storitve. Kakovost storitve je namreč na
področju transporta izredno hitro in lahko merljiva.
Na temelju zgornjih spoznanj o pomembnosti managementa v transportnih podjetjih, pa
v nadaljevanju predstavljamo temeljne značilnosti delovanja managementa v transportnih
podjetjih skozi prizmo temeljnih funkcij managementa, kar skladno z namenom naloge
predstavlja podlago za oblikovanje posplošenega modela managementa v transportnih
podjetjih v kasnejših poglavjih.
4.4

Temeljne značilnosti managementa v transportnih podjetjih

V praksi ne obstaja nekakšen določen oz. splošno sprejet model managementa transportih
podjetij, pa vendar management v transportnih podjetjih deluje bolj kot ne na podoben
način kot management drugih podjetij, z nekaterimi posebnostmi, ki jih bomo v
nadaljevanju izpostavili.
Kakor smo že omenili v prejšnjem poglavju, se zaradi sprememb v managementu vedno
bolj poudarja spremenjena vloga in pomen managerjev v transportnih podjetjih. V
nadaljevanju bomo prikazali temeljne značilnosti delovanja managementa v transportnih
podjetjih skozi prizmo tipičnih funkcij managementa, ki smo jih podrobneje predstavili v
predhodnih poglavjih.
Planiranje v transportnem podjetju
Management v transportnem podjetju si mora nenehno sistematično in smotrno zamišljati
bodoče poslovanje svojega podjetja, kar z drugimi besedami pomeni, da dela kratkoročne
oziroma taktične/operativne plane za svoje poslovanje. Hkrati pa se mora nenehno
odločati o svojem poslovanju danes, s posledicami v prihodnosti, kar pa pomeni, da dela
dolgoročne oziroma strateške plane. Strateško planiranje je upravljalni proces razvijanja
in vzdrževanja življenjske sposobnosti ciljev in sredstev podjetja v odnosu zmožnosti
njene okolice. Proces strateškega planiranja se izvaja v nekaj fazah (Martinčič 2009, 559):
- formiranje strategije podjetja,
- formiranje strateških načrtov v podjetju,
- implementacija strateških načrtov in
- kontrola strategije.
Skladno z opravljenimi analizami eksternega in internega okolja, se formulira strategija
podjetja, katera se mora verificirati, da bi delovala. Strateški transportni načrt, skladno z
dogajanji o tržnem položaju podjetja in vpliva okolice, je osnova strateškega načrta
podjetja. Izhodišče planiranja predstavlja politika podjetja z vsemi pripadajočimi smotri,
cilji podjetja in cilji področij poslovanja. Ker morajo biti posamezne strategije področij
poslovanja med seboj usklajene, mora management poskrbeti za kooperativno planiranje.
Management lahko odreja kombinacije različnih tehnik načrtovanja procesov. Ena najbolj
znanih tehnik strateškega planiranja, katera je primerna za strateško planiranje, je SWOT

38

analiza (prav tam, 559).
Pomen strateškega planiranja je zagotovitev obstoja in napredka transportnega podjetja v
prihodnosti, kar je glede na stalne spremembe okolja in porast konkurence zelo zapletena
in pomembna naloga. Zaradi tega v večjih transportnih podjetjih sprejema strateške
odločitve izključno vrhovni management, na pripravljanju strateških načrtov pa se
zaposlijo za to usposobljeni strokovnjaki. Torej lahko ugotovimo, da se vloga
managementa razlikuje tudi glede na velikost podjetja.
Predvsem v manjših transportnih podjetjih manager nastopa v vlogi snovalca strategij,
ciljev in vizije podjetja, sočasno pa izvaja proces operativnega načrtovanja managerskih
poslov v podjetju (Svetek 2002, 43).
V praksi, predvsem pri manjših transportnih podjetjih, je zaslediti odsotnost strateškega
planiranja, medtem ko je obseg izvajanja operativnega planiranja predvsem odvisen od
velikosti transportnega podjetja.
Med pomembnejše plane transportnih managerjev, ki se izvajajo tako na strateški, kakor
na operativni ravni, uvrščamo marketinške, prodajne, proizvodne, nabavne in finančne
plane.
Povzamemo lahko, da je temeljna naloga strateškega načrtovanja določitev strategije,
vizije in ciljev transportnega podjetja, ki se seveda razlikujejo glede na obseg poslovanja,
načine oziroma področje izvajanja transportnih storitev. Tem nalogam pa sledi operativno
planiranje na vseh področjih delovanja transportnega podjetja, ki se odražajo v planiranju
dela zaposlenih (disponenti v pisarnah, vozniki v tovornih vozilih, logisti na terenu,
skladiščih) ter planiranju delovanja podjetja (načrtovanje prevozov in načrtovanje
organizacije le teh, logistike, itd.).
Organiziranje v transportnem podjetju
Načrtovanju običajno sledi organizacija. Vodilni managerji si morajo pri organizaciji
poslovanja zastaviti naslednja vprašanja (Očko 2011, 18):
- kakšne naloge in dejavnosti so potrebne, da se udejanjijo začrtani cilji podjetja,
- katera sredstva in koliko le-teh podjetje potrebuje za svoje poslovanje,
- katere kadre podjetje potrebuje za svoje poslovanje,
- kaj lahko in kaj se da izboljšati pri svojem poslovanju v podjetju.
S pomočjo takšnih vprašanj lahko nato managerji določijo svoje cilje, namen in metode
za dosego le teh ciljev. Organizacija mora tako potekati planirano, pa tudi planiranje mora
potekati organizirano. Danes so lahko uspešna samo tista podjetja, ki delajo prave stvari
ob pravem času. Pri svojem delovanju in poslovanju pa morajo biti dobro organizirani,
fleksibilni in se znati prilagoditi spremembam na trgu (prav tam, 19).
Za učinkovito organiziranje pa so potrebne ustrezne sposobnosti managerjev, kot so
izkušenost, ustvarjalnost, analitično in logično razmišljanje, kvantitativne sposobnosti in
sistemski pristop (Svetek 2002, 43).
Kot smo ugotovili že pri procesu planiranja, se tudi pri organiziranju poslovanja
transportnih podjetij managerji srečujejo z različnim obsegom, predvsem pa z različnim

39

načinom organiziranja, glede na velikost transportnega podjetja. Kljub temu pa lahko
trdimo, da se vsi avtoprevozniki pri organizaciji poslovanja dnevno srečujejo z
naslednjimi vprašanji organizacije transporta, in sicer:
- razporejanje dela zaposlenim voznikom,
- razporejanje dela disponentom,
- spremljanje dela tako voznikov kot disponentov,
- vodenje mesečne evidence o doseženi realizaciji prihodkov, stroškov,
- ukrepanje ob pojavu večjih nenačrtovanih stroškov,
- organizacije transportnih poti oziroma voženj in
- organizacije v zvezi z manipulacijo, skladiščenjem tovora.
Pomembnost managerjev v transportnih podjetjih izhaja iz njihovih postopkov, ki imajo
velik vpliv na odvijanje poslovanja celotnega transporta. Za kakovostno izvedbo
transportnih storitev je torej potrebna dobra organizacija transporta in učinkovito
upravljanje voznega parka, saj prav pravilna izbira teh dveh dejavnikov na določeni
relaciji pomeni optimizacijo stroškov in časa. Pravočasna dostava tovora pa pomeni
konkurenčno prednost transportnega podjetja.
Tretja funkcija managementa je vodenje podjetja, katero bomo podrobneje predstavili v
nadaljevanju.
Vodenje v transportnem podjetju
Anderson (2002, 1-11) trdi, da vodenje kot funkcija managementa pomeni vplivanje na
druge, k doseganju organizacijskih ciljev podjetja. Učinkovito vodenje zahteva, da
managerji znajo motivirati svoje zaposlene, z njimi učinkovito komunicirati in usmeriti
njihovo energijo k skupnim ciljem podjetja. Da pa bi managerji lahko bili učinkoviti pri
svojem delu, pa morajo najprej razumeti osebnost, vrednote in čustva svojih zaposlenih.
Vlogo vodenja v transportnih podjetjih predstavljamo skozi tipične naloge transportnega
managerja.
Pomembnejše naloge vsakega managerja v transportnem podjetju so (Timocom, 2016):
- povezovanje podjetja s transportnimi partnerji, s katerimi sodeluje;
- povezovanje podjetja z zaposlenimi z učinkovitim sistemom nagrajevanja in
timskega dela,
- delovanje v vlogi posrednika kot organizatorja transportnih poti med kupci in
dobavitelji blaga, ki se prevaža,
- analizirati in optimirati mednarodne tokove blaga,
- komunikacija med zaposlenimi in poslovnimi partnerji.
Managerji namreč morajo direktno komunicirati s svojimi kupci (špedicijami, podjetji,
kjer se tovor naklada) in dobavitelji.
Za vodenje podjetja je bistvena torej managerjeva usklajevalna naravnanost. To zahteva
pogled na dogajanje in stvari z vidika celote ter sistemski pristop. Za vodenje podjetja pa
je bistvena tudi ustvarjalnost, še zlasti pri iskanju rešitev za nastale probleme, še posebej
pri iskanju novih rešitev ter tehnologij in vključevanju le-teh v podjetje (Svetek, 2002,
45). Glede na zgoraj navedeno je to še posebej pomembno v transportnih podjetjih.
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Kontroling v transportnem podjetju
Brecht (2012, 20) navaja, da nadzor pomeni konstantno preverjanje, ali se vse zgodi v
skladu z zadanimi načrti podjetja, sprejetimi navodili in izdanimi načeli. S kontrolingom
se v podjetju zagotovi, da je uporaba organizacijskih virov uspešna in učinkovita, da bi
se dosegli načrtovani cilji. Z nadzorom oziroma kontrolingom se lahko v podjetju
ugotovijo odstopanja od začrtanih ciljev in se tako pravočasno sprejmejo korektivni
ukrepi za ustrezen napredek podjetja.
Namen nadzora je, da se ob upoštevanju nenehnih sprememb v poslovnem okolju podjetja
zagotovi podpora za upravljanje in vodenje podjetja v smeri uresničitve zadanih ciljev
(Horvath 1998, 146). Horvath tudi trdi, da so cilji kontrolinga ponavadi enaki ciljem
podjetja.
Med pomembnejše naloge kontrolinga v transportnih podjetjih spada obvladovanje in
zmanjševanje stroškov, saj ti v največjem obsegu vplivajo na poslovni izid podjetja.
Stanje na transportnem trgu sili avtoprevozniška podjetja, da nudijo kvalitetne storitve s
čim manjšimi stroški. Zato je v transportnih podjetjih pomembno, da ugotovijo, kje
nastanejo stroški, kateri poslovni učinki jih povzročajo ter kdo je za njih odgovoren. Tako
transportna podjetja zmanjšujejo svoje stroške s sistematičnim nadzorom in
ugotavljanjem odgovornosti za njihov nastanek.
Managerji v transportnih podjetjih morajo tako nenehno vršiti nadzor in kontrolo nad
delovanjem podjetja, tako nad delovanjem disponentov v pisarnah, kakor tudi nad
delovanjem voznikov na terenu. S tem imajo nenehno celoten vpogled nad delovanjem
in poslovanjem podjetja in imajo tako možnost hitrega reorganiziranja poslovanja v
primeru zaznave odstopanja od začrtane vizije poslovanja.
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5

VPLIV KRIZE NA MANAGEMENT, DELOVANJE IN POSLOVANJE
TRANSPORTNIH PODJETIJ

Predstavljene temeljne značilnosti managementa v transportnem podjetju predstavljajo
ključno izhodišče za naše nadaljnje delo. Tako bomo v nadaljevanju predstavili
značilnosti delovanja in poslovanja transportnih podjetij pred krizo ter, predstavili
dejavnike, ki so imeli in/ali še imajo pomemben vpliv na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij. Poglavje bomo sklenili s predstavitvijo tipičnega modela
managementa transportnih podjetij.
5.1

Delovanje in poslovanje transportnih podjetij pred krizo

Področje transporta je v zadnjem času izredno napredovalo, saj na razvoj mednarodne
logistike in transporta vpliva vrsta dejavnikov. Razvila se je namreč informacijska
tehnologija, razvoj je doživel kombinirani transport, ukinjene so bile carinske oziroma
trgovinske ovire v mednarodni menjavi. Na razvoj in spremembe na transportnem
področju je vplivala tudi svoboda luk, distribucijskih centrov, ipd. Vsi ti dejavniki so
spremenili dosedanje načine distribucije blaga, odprle pa so se tudi številne nove
možnosti. Zavedati se je potrebno, da krajšanje življenjskega cikla blaga vpliva na
drugačno obliko in nove zahteve po organiziranju transportnih in drugih logističnih
procesov (Hozjan, 2008, 4).
V današnjem globaliziranem gospodarstvu, cestni promet ni več le način prevoza, ampak
je postal ključno orodje za proizvodnjo, distribucijo ter gospodarski in socialni napredek
po vsem svetu. Cestni transport je temelj realnega gospodarstva. To industrijo je zato
treba spodbujati in olajšati njeno delovanje ter se tako učinkoviteje srečevati s sedanjimi
in prihodnjimi gospodarskimi, energetskimi in okoljskimi izzivi (IRU, 2016).
Za odprta gospodarstva sta mednarodna menjava in mednarodna proizvodnja način, kako
povečati prihodek gospodarstva. Turk (2006, 5) ugotavlja: »Slovensko gospodarstvo se
je po osamosvojitvi ukvarjalo predvsem z lastnim preživetjem, saj smo takrat izgubili
velik del jugoslovanskega trga. Posledica izgube trgov bivše Jugoslavije je bila za mnoga
podjetja ohromitev njihove proizvodnje, saj ni bilo smiselno proizvajati več toliko
izdelkov, če ni bilo kupcev.«
S podobnimi problemi pa so se ukvarjali tudi slovenski avtoprevozniki, saj se jim je
praktično čez noč zaprl tako velik izvozni kot uvozni trg. Vendar se je slovensko
gospodarstvo v zelo kratkem času stabiliziralo, našlo nove priložnosti na evropskem trgu,
kasneje pa se je usmerilo na trge jugovzhodne Evrope. Zdaj se večina mednarodne
menjave ustvari z Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Hrvaško itd. (prav tam 2006, 5).
Vstop Slovenije in kasneje vstop Hrvaške v EU je predstavljal za slovenska transportna
podjetja velik izziv in priložnost, a hkrati tudi pasti ter zagotovo večji konkurenčni boj.
Namreč slovenski transportni ponudniki storitev imajo neomejen dostop do evropskega
trga, ponudniki storitev iz EU pa neomejen dostop do slovenskega trga. Transportna
podjetja so tako pod nenehnim pritiskom konkurence in vedno bolj zahtevnih kupcev
storitev. »To pomeni, da za doseganje konkurenčnih prednosti ne zadostuje samo to, da
je pravi proizvod na pravem mestu ob pravem času, temveč postaja vse bolj pomembna
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prilagodljivost posebnim zahtevam, zanesljivost, hitrost in točnost dobave« (Hozjan,
2008, 5).
Avtoprevozniška panoga je bila v preteklosti zelo uspešna dejavnost v Sloveniji. Prve
vidne težave pa so začele nastajati ob vstopu Slovenije v EU. Podražilo se je gorivo,
cestnine, Slovenija je sledila zakonom EU, zamenjala se je denarna valuta. Največji
udarec za slovenske avtoprevoznike pa je bil, da so na slovenski trg začeli prihajati tuji
avtoprevozniki in tako se je začela zmanjševati tarifa prevoza (Bogdanić, 2012, 3).
Nadalje pa je slovenske avtoprevoznike ohromila gospodarska kriza, ki se je najprej
pokazala v Evropi leta 2008, nato pa dosegla tudi Slovenijo, katera pa še vse do danes ni
popustila.
Slika 6 nazorno prikazuje primerjavo rasti blagovnega prometa v Sloveniji s stanjem
gospodarstva v letih od 1990-2014. Po podatkih UMAR-ja se je po letu 2008 povezava
med rastjo blagovnega prevoza in gospodarstva prvič po dolgih letih prekinila, vendar je
bil upad povezan s posledicami gospodarske krize. Vpliv gospodarske krize je najbolj
viden v cestnem prevozu, kjer je bil v drugi polovici leta 2008 opazen precejšen upad
prevoza blaga, ki se še tudi v letu 2010 ni povsem umiril. Tovorni promet je v Sloveniji
začel naraščati po vstopu v Evropsko unijo, ko se je tako prevoz domačega kot tudi
tranzitnega tovora precej povečal. Največ prevoženih tonskih kilometrov je bilo v letu
2007, število tonskih kilometrov je namreč od leta 2003 do 2007 naraslo za približno 16
%. V času finančne krize pa je tovorni promet upadel za približno 10 % od leta 2007 do
2013. BDP je naraščal počasneje kakor tovorni promet, nato pa je nekoliko stagniral v
času gospodarske krize.
SLIKA 6: PRIMERJAVA
GOSPODARSTVA

Vir: Statistični urad RS, 2015.
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Na drugi strani pa nam slika 7 prikazuje gibanje cen naftnih derivatov med leti 20072015, kjer lahko po podatkih UMAR-ja (2016) vidimo, da so cene naftnih derivatov
konstantno naraščale vse do leta 2014, kar je še posledično dodatno oteževalo poslovanje
slovenskim avtoprevoznikom. Upad cen naftnih derivatov se je čutil šele v drugi polovici
leta 2015, kar je vsaj malo ublažilo pritisk na poslovanje slovenskih avtoprevoznikov
SLIKA 7: GIBANJE CEN NAFTNIH DERIVATOV MED LETI 2007-2015

Vir: Statistični urad RS, 2015.
V nadaljevanju se osredotočamo na obravnavno dejavnikov krize, ki vplivajo na
delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
5.2

Dejavniki krize, ki vplivajo na delovanje in poslovanje transportnih podjetij

Na delovanje in poslovanje transportnih podjetij vplivajo različni dejavniki. Lahko jih
delimo na:
- notranje dejavnike, na katere ima podjetje možnost vplivanja ter
- zunanje dejavnike, na katere nima možnosti vplivanja.
V nadaljevanju bomo predstavili izbrane notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na
delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
5.2.1 Notranji dejavniki krize delovanja in poslovanja transportnih podjetij
Pomembnejši notranji dejavniki, ki vplivajo na delovanje poslovanje transportnih podjetij
so predvsem:
- premalo učinkovit oziroma neustrezen management,
- pomanjkanje ustreznega kadra in
- nizka intenzivnost uvajanja novih tehnologij oz. zastarelost opreme.
V nadaljevanju so posamezni notranji dejavniki na kratko tudi opisani.
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Premalo učinkovit oziroma neustrezen management
Zelo pomembno vlogo v delovanju in poslovanju transportnega podjetja ima management
podjetja, saj s svojim ravnanjem lahko podjetje posluje na dolgi rok, v nasprotnem
primeru pa jih zaradi neprilagoditve trgu lahko takšno obnašanje pripelje do stečaja
oziroma prenehanja poslovanja.
Najpogostejši načini neprimernega ravnanja so ponavadi naslednji (Končina in Mirtič
1999, 39–40):
- Neprimerna komunikacija, s čimer je mišljeno, da manager ne komunicira,
komunicira na neprimeren način z izražanjem jeze ter iskanjem krivde pri drugih,
pa celo komunicirajo preveč. Napaka managerja je pogosto tudi premalo jasna
komunikacija glede vloge, vizije, ciljev in pomembnosti doseganja ciljev ali
uporabe določenih vedenj, kar neposredno vpliva na posameznikovo uspešnost in
produktivnost.
- Neustrezen nadzor, ki se odraža v dajanju neprimernih navodil brez vključevanja
drugih udeležencev v proces, neupoštevanje povratnih informacij s strani drugih
in delegiranje nezadostnih pristojnosti podrejenim. Vse omenjeno lahko povzroči
pomanjkanje osredotočenosti na cilje in frustracijo. Napaka vodij je tudi uporaba
standardnega oziroma enakega pristopa do zaposlenih, brez upoštevanja razlik,
različnih situacij in naloge zaposlenih. Vodenje z veliko kontrole in nadzora je
prepoznan kot neuspešen in neučinkovit način vodenja organizacije in zaposlenih.
- Pomanjkanje managerskih veščin, katere so predvsem zmožnost reševanja
različnih situacij, sprejemanje odločitev, učinkovito vodenje sestankov ter
glajenje soglasij med zaposlenimi.
- Neustrezna in pomanjkljiva podpora zaposlenih: manager mora svoje zaposlene
podpirati, verjeti vanje in jim ob uspehih nuditi priznanje, saj lahko le na ta način
zagotovi uspeh. Managerji, ki spregledajo ali ignorirajo doseganje napredovanj in
rezultatov v smeri zastavljenih ciljev, lahko svoje podrejene frustrirajo in
demotivirajo. Nasprotno pa lahko pretiravanje v pohvalah vpliva na zmanjšanje
produktivnosti zaposlenega, predvsem če jo zaposleni dojema kot posledico
nezaupanja v sposobnosti, veščine in znanja zaposlenih.
- Stopnja odgovornosti: če manager zaposlene ne jemlje kot odgovorne za
doseganje postavljenih ciljev, to vpliva na učinkovitost vodenja. Manager, ki sebe
ne sprejema kot odgovornega za rezultate, posreduje drugim udeležencem
sporočila, ki povečujejo negativna čustva v odnosih do zastavljenih strategij in
ciljev podjetja. To pa vpliva na pomanjkanje spoštovanja in nezaupanje v vseh
smereh medsebojnih odnosov.
Vloga managementa ter s tem tudi negativno vplivanje le-tega na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij je v veliki meri odvisno od velikosti podjetja. Namreč, predvsem
manjša transportna podjetja so družinska podjetja, ki jih vodijo poslovodje, ki sicer do
potankosti poznajo delovanje oziroma delo v transportni panogi, vendar v mnogih
primerih le-ti nimajo ustrezne izobrazbe oziroma teoretičnih znanj, ki omogočajo vsaj
zavedanje o pomembnosti posameznih področij managementa na samo poslovanje
podjetja. Vodstvenim kadrom v manjših transportnih podjetjih primanjkuje predvsem
zavedanje o pomembnosti ustreznega managiranja zaposlenih v podjetju, ki vključuje
sisteme nagrajevanja, udeležbo oziroma vključevanje zaposlenih v vse funkcije delovanja
podjetja ter dobro medsebojno komunikacijo. Slabost managementa v manjših
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transportnih podjetjih se kaže tudi v slabem strateškem načrtovanju, v smislu določitve
vizije in strategije poslovanja podjetja.
Pomanjkanje ustreznega kadra
Delodajalci v prevozniški dejavnosti se poleg najrazličnejših izzivov sodobnega
poslovodenja in vodenja podjetja vedno znova srečujejo tudi z izzivom iskanja ustreznega
in za opravljanje prevozov motiviranega kadra. Prevozniška dejavnost na splošno kaže
specifičnost pri zaposlovanju delavcev, saj po podatkih zavoda za zaposlovanje domačih
delavcev, ki bi opravljali delo voznika v mednarodnem cestnem prometu, primanjkuje.
Delodajalci v tej dejavnosti so zato prisiljeni zaposlovati tujce. Tako se najpogosteje
srečujejo s postopkom zaposlitve tujca iz tretjih držav, saj je teh zaposlenih v
prevozništvu največ. Pri tem pa se srečujejo z omejujočo zakonodajo, dolgimi
birokratskimi postopki, dodatnimi stroški in državnimi regulacijami kvot.
Zastarelost opreme
Kot zastarelost opreme mislimo zastarelost tovornih vozil, saj majhna avtoprevozniška
podjetja, katera se niso znala oziroma uspela pravočasno prilagoditi spremembam na trgu
oziroma vplivu gospodarske krize, niso bila sposobna obnavljati svojih vozil, saj jim
banke oziroma leasing hiše niso odobrile kreditov za nakup novih vozil. Temu je sledil
začarani krog, saj posledično, če podjetnik ne uspe kupiti novega tovornega vozila, je
stari praktično predrag napram konstantnemu višanju cen cestnin, cen naftnih derivatov
ter tudi cen rezervnih delov za tovorno vozilo.
5.2.2 Zunanji dejavniki krize delovanja in poslovanja transportnih podjetij
Polega zgoraj omenjenih notranjih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij, imajo pomemben vpliv tudi zunanji dejavniki, kot so gibanje cen
surovin, potrebnih za delovanje transportnih podjetij ter spreminjajoče se poslovno
okolje, v katerem transportna podjetja delujejo oziroma poslujejo. Poslovno okolje v
posamezni državi oziroma nekega območja je v veliki meri odvisno oziroma se oblikuje
na podlagi pravne ureditve ter stopnje globalizacije le-tega.
Temeljni zunanji dejavniki krize delovanja in poslovanja podjetij oziroma dejavniki, na
katere podjetja nimajo vpliva pri svojem poslovanju, so prikazani v spodnji sliki.
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SLIKA 8: ZUNANJI DEJAVNIKI KRIZE DELOVANJA IN POSLOVANJA
TRANSPORTNIH PODJETIJ

Vir: Bogdanić 2012, 47.
V nadaljevanju so omenjeni dejavniki podrobneje predstavljeni, v okviru treh temeljnih
skupin dejavnikov, prav tako pa je izpostavljen njihov vpliv na možnost nastanka krize v
delovanju in poslovanju transportnih podjetij.
Neustrezna zakonodaja
Država v posamezne panoge ali področja gospodarstva lahko intervenira z zakonodajno
vejo oblasti oziroma s spremembo zakonodaje. Zakonodaja oziroma neustrezna
zakonodaja lahko torej pomembno vpliva na nastanek krize v poslovanju in delovanju
transportnih podjetij. Trenutne zakonodajne pomanjkljivosti oziroma neustrezne
zakonodajne rešitve na področju transporta so:
- prenizek delež vračila trošarine za komercialni prevoz v primerjavi s cenami
pogonskih goriv v drugih državah,
- plačilna nedisciplina,
- sprostitev lokalnih cest in
- pomanjkanje počivališč in parkirišč.
Zakonodaja pogosto onemogoča normalno delovanje in poslovanje avtoprevoznikov.
Pojavljajo se težave pri vračilu trošarine, ker prevozniki niso seznanjeni, kakšna višina
trošarine se bo vrnila in niti ne poznajo sistema vračila trošarine. Poleg tega se s
spreminjanjem končne cene goriv nesorazmerno spreminja višina trošarine ter s tem
vračilo dela trošarine transportnim podjetjem, kar se na daljše trenutke odraža v
neprimerljivih cenah goriv v primerjavi z drugimi državami. Veliko težavo predstavlja
tudi plačilna nedisciplina, ki se je sicer leta 2011 s spremembo Zakona o prevozih
poskušala rešiti z zakonsko določenim plačilnim rokom 30 dni, vendar takšna zakonska
ureditev ni prinesla želenih učinkov, saj so bile z dozdevno zakonodajo dovoljene
posamezne izjeme, ki se v praksi izkoriščajo v breme avtoprevoznikov (npr. možnost
sklepanja dogovorov o podaljšanju plačilnih rokov) (Bogdanić 2012, 36).
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Glede na primerjalne ureditve v drugih državah članica EU, bi lahko Slovenija za domača
transportna podjetja pod določenimi pogoji sprostila uporabo lokalnih cest, povečala
socialno varnost voznikov tujih avtoprevoznikov, ki opravljajo storitve na območju
Slovenije ter uredila dodatna počivališča in parkirišča za tovorna vozila (prav tam, 36).
Država torej kot zakonodajna veja oblasti s sprejemanjem neustreznih zakonodajnih
rešitev oziroma zakonsko neurejenih področij vpliva na nastanek krize v delovanju in
poslovanju transportnih podjetij.
Stroški prevoza
Med pomembnejše stroške prevoza uvrščamo:
- cene pogonskih goriv in
- cene cestnin oziroma nadomestil za uporabo cestnega omrežja.
Cene goriv se konstantno dvigujejo (glej sliko 7), pri čemer cena prevoza ostaja enaka,
prav tako se cene cestnin konstantno povečujejo (glej sliko 9), kar se vse odraža v nižji
dodani vrednosti na prepeljan kilometer blaga avtoprevoznikov (Bogdanić 2012, 37). S
tem postajajo avtoprevozniki nekonkurenčni oziroma se srečujejo s kratkoročnimi
finančnimi težavami, ki se lahko na dolgi rok končajo s prenehanjem poslovanja oziroma
stečajem.
Sodeč na podlagi opravljenih raziskav, lahko opazimo konstanten trend naraščanja
cestnin, tako v Sloveniji, kot npr. v Nemčiji, kjer že imajo uvedeno satelitsko GPS
cestninjenje oziroma v Avstriji, kjer uporabljajo DSRC cestninjenje z mikrovalovi.
SLIKA 9: PRIMERJAVA CEN CESTNIN V SLOVENIJI Z AVSTRIJO IN
NEMČIJO
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Vir: Asfinag 2015, Toll Collect 2016 in Dars 2016.
Slika prikazuje konstanten trend naraščanja cen cestnin vse od leta 2005 naprej. Občutna
podražitev cestnin je bila v letu 2008, ko se je tudi začela gospodarska kriza v Evropi.
Raziskava je bila opravljena za vozila EURO 5 in več (z 4 osmi in več).
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Dejavniki okolja
Predhodno omenjene neustrezne zakonodajne rešitve, kakor tudi pojav gospodarske
krize, so povzročile dodaten upad naročil tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Zaradi
nezasedenih prevozniških kapacitet se velik problem kaže v ceni prevozov, plačilnih
rokih ter drugih visokih zahtevah naročnikov. Zaradi naštetih dejstev želijo slovenski
prevozniki zagotovljene enake prevozniške pogoje, kot jih imajo v tujih državah.
Gospodarska kriza onemogoča avtoprevoznikom nakup novih tovornih vozil, saj banke
ne dajejo kreditov, leasing hiše pa leasingov. Ko je Slovenija vstopila v EU in nato še
sosednja Hrvaška, se je po slovenskih cestah začelo kopičiti ogromno tujih
avtoprevoznikov. Le-ti so začeli nižati tarife prevozov, kar je močno vplivalo na
slovenske prevoznike (Bogdanić 2012, 38).
S pojavom zgoraj omejenih dejavnikov, se v delovanju in poslovanju transportnih podjetij
pojavi kriza, ki lahko traja krajše obdobje, lahko pa pomeni prenehanje poslovanja
podjetja. Kot prikazuje naslednja slika, lahko vidimo, da se je v času od 2008 do 2011
število avtoprevozniških podjetij konstantno zmanjševalo, saj niso zdržali vpliva zgoraj
omenjenih dejavnikov. Šele po letu 2011 je številka novo nastalih avtoprevozniških
podjetij zopet začela počasi naraščati.
SLIKA 10: ŠTEVILO REGISTRIRANIH AVTOPREVOZNIŠKIH PODJETIJ V
ČASU 2005-2015
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Pomemben dejavnik okolja je tudi vpliv države v smislu izvajanja ukrepov za izboljšanje
poslovnega okolja. Kot že omenjeno, je pojav gospodarske in finančne krize povzročil
posojilni krč bank, ki niso bila sposobna kreditirati podjetij oziroma njihovih novih
projektov in širjenja dejavnosti. Država je na to področje intervenirala z različnimi
razpisi, ki omogočajo subvencioniranje obrestnih mer, zavarovanja posojil ter pridobitev
nepovratnih sredstev za nove, predvsem tehnološko napredne in okolijsko sprejemljivejše
tehnologije.
5.3

Obstoječi model managementa transportnih podjetij

Temeljne značilnosti managementa v transportnih podjetij so podrobneje predstavljene
že v poglavju 4.4, v tem poglavju pa so predstavljene predvsem naloge managementa, na
katere ima kriza najmočnejši vpliv ter izvajanje katerih je potrebno zaradi krize
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spremeniti oziroma prilagoditi. To prikazujemo v okviru tipičnega obstoječega modela
managementa transportnih podjetij. Na podlagi teh ugotovitev in spoznanj v poglavju 4,
je nato v poglavju 6 predstavljen nov model managementa transportnih podjetij za
celovitejše obvladovanje vpliva krize na delovanje transportnih podjetij.
Za podrobnejšo obravnavo nalog managementa, na katere ima kriza najmočnejši vpliv,
izpostavljamo naslednje naloge, ki se nanašajo na:
- izbiro ustreznega kadra in odnose med zaposlenimi,
- oblikovanje lastne transportne cene,
- zagotavljanje konkurenčnosti podjetja,
- zagotavljanje primernosti voznega parka oziroma njegovega vzdrževanja,
- prilagajanje poslovanja spremembam cestnin in naftnih derivatov.
Izbira ustreznega kadra in odnosi med zaposlenimi
Ustrezen kader pomeni, da ima transportno podjetje voznika, ki je usposobljen voziti
tovorno vozilo brez povzročanja nepotrebnih stroškov. V Sloveniji poklicnih voznikov
primanjkuje oziroma je ta poklic deficitaren. Slovenski poklicni vozniki takšnega dela ne
opravljajo radi, saj bi si želeli delavnik od ponedeljka do petka, kar pa v mednarodni
špediciji ni mogoče zagotoviti. Zato so slovenski avtoprevozniki prisiljeni zaposliti
voznike iz tujih držav, ki so pripravljeni opravljati delo voznika v mednarodnem cestnem
prometu. Predvsem se zaposluje delavce z območja nekdanje Jugoslavije, ki so za
slovenske delodajalce zaradi jezika še najbolj primerni. Tukaj pa nastopi težava v smislu
omejujoče zakonodaje zaposlovanja tujcev, dolgih birokratskih postopkov ter na zadnje
tudi spremenjenih odnosov med tujimi in domačimi zaposlenci, kakor tudi do
spremenjenega odnosa tujih zaposlencev do podjetja samega.
Naloga managementa v smislu ustreznega kadrovskega managementa se s krizo in
zaposlovanjem tujcev pomembno spremeni.
Oblikovanje lastne transportne cene
Razmere na tržišču s prevoznimi storitvami in gospodarski položaj slovenskih
avtoprevoznikov ne dopušča napak pri naročniku, v smislu dajanja nesprejemljivih
ponudb prevozov, saj če transportno podjetje ponudi previsoko ceno prevoza, posla ne
dobi, če pa je ponudba prenizka, pa cena prevoza ne pokrije stroškov poslovanja.
Trenutno je situacija takšna, da glede na to, da je ponudba prevoznikov večja glede na
povpraševanje po prevozih, prihaja do izsiljevanja v postavljanju cen. Problem je v tem,
da do tega prihaja predvsem zaradi prevoznikov samih, saj glede na trenutno krizno
situacijo, veliko prevoznikov opravi prevoz pod stroškovno optimalno ceno, samo zato,
da njihova tovorna vozila obratujejo.
Torej nujni pogoj za oblikovanje lastne konkurenčne transportne cene je predhodna
izvedba racionalizacije poslovanja. Namreč nižji kot so stroški poslovanja, nižja ter s tem
konkurenčnejša bo lahko lastna transportna cena. Naloga managementa je torej nenehno
iskanje stroškovne učinkovitosti oziroma izvajanje racionalizacije poslovanja, ki se
odraža v nižjih stroških poslovanja.
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Zagotavljanje konkurenčnosti podjetja
Izboljšanje organizacije prevozov v smislu opravljati storitve prevoza blaga kvalitetnejše
od konkurence, je s pojavom krize ter vstopom novih transportnih podjetij na skupen
evropski trg, postalo težje izvedljivo. Zaradi nezmožnosti racionalizacije poslovanja in
nujnosti racionalizacije poslovanja naročnikov prevoza, je pogosto cena prevoza edini
kriterij za odločitev. Ostale konkurenčne prednosti (predvsem kakovost in zanesljivost
prevozov) so s pojavom krize izgubile na veljavi. Naloga managementa v smislu iskanja
tržnih niš ter načinov racionalizacije poslovanja, z namenom zagotoviti konkurenčne
cene, postaja prioritetna naloga managementa.
Zagotavljanje primernosti voznega parka oziroma njegovega vzdrževanja
Avtoprevozniška podjetja morajo, če hočejo dolgoročno preživeti na trgu, skrbeti za
stalno obnovo svojega voznega parka, v nasprotnem primeru lahko kaj hitro postanejo
nekonkurenčna. To pomeni, da morajo imeti tehnološko izpopolnjena tovorna vozila, saj
lahko le v tem primeru zagotavljajo kvalitetne storitve (brez morebitnih okvar vozil) in s
tem posledično zadovoljstvo kupca, seveda ob upoštevanju predhodne ugotovitve o
cenovni ugodnosti prevoza.
Prilagajanje poslovanja spremembam cestnin in naftnih derivatov
Kot že omenjeno cene naftnih derivatov konstantno naraščajo, kar pa močno otežuje
poslovanje avtoprevoznikov. Glede na to, da na ceno storitev prevozov v večini
prevozniki ne morejo pomembno vplivati (zaradi močne konkurence), jim ta trend
naraščanja cen naftnih derivatov močno krči dobiček.
Opaziti je tudi konstanten trend naraščanja cen cestnin (tako v Sloveniji kot v Evropi).
Težavo prevozniki po eni strani poskušajo rešiti s stalnim obnavljanjem svojega voznega
parka, saj se višina pobrane cestnine določa na podlagi emisijskega razreda tovornega
vozila.
Polega omenjenih področij delovanja managementa pa ima pomembno vlogo na
uspešnost delovanja managementa v transportnih podjetjih tudi država, ki lahko s svojimi
ukrepi bistveno pripomore oziroma izboljša aktivnosti managementa na področju
preprečevanja vpliva krize na poslovanje transportnih podjetij.
V nadaljevanju je na podlagi ugotovitev v poglavju 4 in 5 predstavljen nov model
managementa transportnih podjetij za celovitejšo obvladovanje vpliva krize na delovanje
in poslovanje transportnih podjetij v Sloveniji.
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6

RAZVOJ MODELA MANAGEMENTA TRANSPORTNEGA PODJETJA

Na temelju predstavljenih tipičnih značilnosti delovanja managementa in tipičnega in/ali
prevladujočega modela managementa v transportnih podjetjih, bomo v tem poglavju
najprej opredelili potrebne spremembe v delu managementa zaradi vpliva dejavnikov
krize. Na temelju navedenih spoznanj bomo v nadaljevanju razvili nov model
managementa transportnega podjetja, ki bo v večji meri ustrezal spremenjenim razmeram
delovanja, kot obstoječi trenutni oziroma prevladujoči način delovanja managementa
transportnih podjetij ter bo omogočal celovitejše obvladovanje vpliva krize na transportna
podjetja.
6.1

Izhodišča za oblikovanje novega modela

Gospodarska kriza je močno vplivala na delovanje in hkrati oslabila poslovanje
slovenskih avtoprevoznikov, kar je razvidno iz večjega števila stečajev manjših
avtoprevozniških podjetij ter manjšega števila novo registriranih v obdobju krize (glej
sliko št. 10). Slovenski avtoprevozniki bodo morali ubrati drugačen pristop delovanja in
poslovanja, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bo avtoprevozniški sektor še
naprej krčil ter izvajanje transportnih storitev prepuščal konkurenci iz tujine.
Drugačen pristop v poslovanju bi moral zajemati vsa področja managementa v
organizaciji, ki se ukvarja s transportom. Na delovanje in poslovanje podjetja namreč
vpliva vrsta dejavnikov. Kot že omenjeno, jih razlikujemo glede na to ali izhajajo iz
okolja, v katerem podjetje deluje, ali pa iz samega podjetja.
Vsako podjetje je v stalni interakciji z okoljem, v katerem deluje. Najpomembnejši vplivi
okolja oziroma tako imenovani zunanji dejavniki vodenja podjetja so globalne družbene
vrednote, institucionalne razmere, znanost in razvoj tehnike oziroma uvajanje le-teh v
poslovanje organizacije ter splošna gospodarska situacija.
Najpomembnejši notranji dejavniki vsakega transportnega podjetja pa so management ter
velikost podjetja. Z managementom imamo v mislih predvsem strateško in operativno
planiranje, organiziranje v smislu uvajanja novih tehnologij v poslovanje in delovanje
transportnih podjetij ter vodenje, predvsem v smislu vodenja zaposlenih, kakor tudi
izvajanja kontrolinga, v smislu racionalizacije poslovanja.
Na podlagi lastnih izkušenj in teoretičnih raziskav ugotavljamo, da kriza na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij v največji meri vpliva preko naslednjih dejavnikov
oziroma izpostavljenih področij:
- neustrezno usposobljen management,
- pomanjkanje strateškega načrtovanja,
- težave na področju managementa sodelavcev (kadrovski management),
- nezadostna vlaganja v raziskave in razvoj ali novo tehnologijo in
- racionalizacija poslovanja.
Prav tako ugotavljamo, da na uspešno preprečevanje vpliva krize na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij pomembno vplivajo tudi zunanji dejavniki, ki so
predvsem v domeni države. Gre za:
- sistem cestninjenja,
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dajatve za uporabo cest,
nepovratna sredstva za investicije,
cena pogonskih goriv,
nadzor nad nelojalno konkurenco in
področje delovne zakonodaje.

Omenjena področja oziroma ukrepi so v novem modelu managementa opredeljeni kot
ključni oziroma je nov model oblikovan na podlagi potrebnih sprememb in ukrepov na
zgoraj izpostavljenih področjih.
Izhodišče za oblikovanje novega (ustreznejšega) modela managementa je torej obstoječi
model managementa, ki je podrobneje opisan v poglavju 5.3 ter ugotovitve glede
vplivanja posameznih dejavnikov krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij,
opisanih v poglavju 5.2.
6.2

Potrebne spremembe v delu managementa transportnih podjetij

Za potrebe oblikovanja novega modela managementa transportnih podjetij bomo najprej
opredelili potrebne spremembe v delu managementa glede na posamezna področja, ki jih
zajema model. V tem okviru so ključna področja, ki jih bo vključeval novi model
naslednja:
- področja managementa in vodenja
- kadrovsko področje,
- racionalizacija poslovanja
- uvajanje novih tehnologij in
- zagotavljanje virov financiranja za uvedbo le-teh.
Kot že omenjeno management sicer lahko izvaja aktivnosti, ki v določenem obsegu
vplivajo na zmanjševanje vpliva krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij,
vendar pa so pri tem bistvenega pomena tudi ustrezni ukrepi države, ki se bodisi kažejo
kot sam pogoj za izvedbo posameznega ukrepa managementa, bodisi vplivajo na ukrepe
managementa multiplikativno. Država mora torej z ustrezno urejeno delovno pravno
zakonodajo in drugimi institucionalnimi razmerami (cene goriv, cestnin) zagotoviti
poslovno okolje, ki bi managementu transportnih podjetij omogočilo preprečevanje
vpliva kriza na delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
Pri analiziranju notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in poslovanje
(transportnih) podjetjih ugotavljamo, da imajo zgoraj navedena področja posebno težo.
Gre za področja, na katera pojav krize vpliva najmočneje in neposredno, zato je potrebno
na teh področij hitro in ustrezno ukrepanje managementa, v smeri oziroma z izvedbo
ukrepov, ki so predstavljeni v nadaljevanju, in sicer po posameznih področjih oz. t.i.
dejavnikih modela managementa.
6.2.1 Notranji dejavniki managementa podjetja
Med pomembnejše notranje dejavnike managementa v podjetju uvrščamo:
- strateško načrtovanje,
- kadrovske razmere,
- vrsta uporabljene tehnologije,
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potreba po racionalizaciji poslovanja in
velikost podjetja.

Strateško načrtovanje
Vse spremembe v organizaciji se pričnejo pri vodstvenem kadru, ki je v organizaciji
zadolžen za načrtovanje, organiziranje, vodenje ter nadzor poslovanja (Rue in Byars
1992, 54).
Slovenska transportna podjetja, predvsem manjša, pogosto nimajo zastavljenih ustreznih
vizij in ciljev poslovanja oziroma poslovodstvo o viziji podjetja sploh ne razmišlja. Od
poslovodstva se pričakuje določitev politike podjetja v času in prostoru z usklajevanjem
ciljev, sredstev in načinov za njihovo doseganje. Načrtu mora slediti izvedba, za kar je
potrebna ustrezna organizacija dela ter nato vodenje podjetja za dosego zastavljenih ciljev
in vizij. Stalno načrtovanje tako predvideva prihodnje poslovanje in s tem preprečuje
probleme, ki bi lahko nastopili pri poslovanju.
Naloga managementa je torej, da se v organizaciji uspe ustvariti dobra vodstvena skupina,
ki zna ustrezno izvajati predhodno navedene managementske funkcije, tudi v okviru
posameznih funkcijskih področij, ter nato vse potrebne aktivnosti, ki jih predvideva nov
model managementa.
Posamezna področja delovanja managementa so opisana v nadaljnjih poglavjih.
Kadrovsko področje
V času gospodarske krize je človeški kapital postal zelo pomemben faktor s ciljem, da se
kriza premaga. Osnovni cilj podjetja je dobiček in le s pravimi delavci na pravem mestu
je mogoče cilje tudi doseči. Vsak delavec, ki bo s svojim delom zadovoljen, bo prispeval
svoj delež v obstoj in napredek organizacije, kjer je zaposlen (Kompari 2011, 12).
V transportnih podjetjih je zelo pomembno, da izbereš dobrega disponenta, torej delavca,
ki je usposobljen in sposoben poiskati in organizirati prevoze, katere bodo nato opravili
zaposleni vozniki.
Disponent običajno koordinira, sestavlja in nadzoruje vožnje voznikov v transportnih
podjetjih. Pri organizaciji prevoza mora disponent poznati in upoštevati več dejavnikov,
ki morajo biti med seboj usklajeni, da podjetje lahko ustvari dodano vrednost
posameznega prevoza. Šibila (2014, 8) disponenta opisuje kot osebo, ki zna transport
organizirati tako, da tovorno vozilo ne izvaja praznih poti, kar za transportno podjetje
pomeni izgubo, prav tako je potrebno paziti, da je tovorno vozilo popolnoma izkoriščeno,
kar pomeni da je nakladalni volumen tovornega vozila popolno zaseden. Pri organizaciji
transporta je pomembno predvsem znanje tujih jezikov za kvalitetno komuniciranje s
poslovnimi partnerji boljše. Transport polega samega prevoza pogostokrat zajema tudi
manipulacije, ki so pri izvedbi transportne poti potrebne, in sicer skladiščenje, razlaganje,
nalaganje, obveščanje o poteku transporta, carinjenje, itd..
Skrb za razvoj disponenta mora biti konstantna in prioritetna naloga managementa, saj je
brez ustrezno usposobljenega disponenta kakor tudi ostalega kadra, nemogoče
pričakovati razvoj in rast podjetja.
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Zelo pomembna je tudi zaposlitev primernega in za delo usposobljenega poklicnega
voznika tovornega vozila. Le-ti lahko podjetju omogočajo izvedbo kakovostnih storitev
prevoza, s tem omogočajo zadovoljstvo poslovnih partnerjev (kupcev) ter posledično
temu omogočajo dolgoročno rast in razvoj transportnega podjetja. V nasprotnem primeru
pa lahko neprimerni vozniki povzročijo veliko materialno škodo in potencialno izgubo
poslov, kar postopno vodi v stagnacijo oziroma v upad obsega poslovanja.
Glavna naloga managementa na kadrovskem področju v transportnem podjetju je torej,
da zagotovi takšno organizacijsko klimo2, ki omogoča zadovoljstvo kadrov, njihovo
pripadnost organizaciji, dobre notranje odnose, poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
podjetja ter možnost razvoja kariere posameznika z dodatnim izobraževanjem ter
ustreznim sistemom nagrajevanja.
Management se mora zavedati pomembnosti kakovostnega, zadovoljnega in
motiviranega kadra, zato je bistvenega pomena, da se doseže ustrezna organizacijska
klima ter s tem sistematično napredovanje in nagrajevanje zaposlenih.
Za dosego zadovoljnega in motiviranega kadra je bistvena naloga managementa
predvsem določitev pravilne politike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih. Pri
oblikovanju sistemov nagrajevanja se mora management zavedati, da so denarne
spodbude močni, a na žalost zelo kratkoročni spodbujevalci vedenja zaposlenih. Tudi
sistemi individualnega nagrajevanja sami po sebi ne zagotavljajo izboljšanja delovne
uspešnosti posameznika. Management se mora poleg tega zavedati, da ustrezen sistem
nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu
zaposlenih in da je le tako podjetje sposobno zadržati ključne kadre, ki h
organizacijskemu razvoju in uspešnosti največ prispevajo. Management mora torej
zagotoviti okolje, vzdušje oziroma klimo, v katerih bo aktiviran ves intelektualni kapital
zaposlenih. Temeljna naloga menedžmenta je torej omogočiti zaposlenim, da (p)ostanejo
uspešni in motivirani.
Uvajanje novih tehnologij
Kot že omenjeno na cestni blagovni transport vpliva veliko število dejavnikov. Te
dejavnike mora podjetje upoštevati, jih integrirati v svoje poslovanje ali poslovanje
prilagoditi tem dejavnikom. Okolje nakazuje smernice razvoja prometa, napoveduje nove
tehnologije, razvoj novih transportnih sredstev ipd. Transportna podjetja si zaradi tega ne
morejo dovoliti, da ne bi sledila razvoju, saj jih bo sicer konkurenca prehitela in za
podjetje bo to usodna napaka (Ravnjak 2012, 36).
Razvoj novih tehnologij običajno ni odvisen od same organizacije, kateri je nova
tehnologija namenjena. Omenjeno še posebej velja za transportna podjetja. Nove
tehnologije ponujajo »zunanje« organizacije, ki dejansko le-te razvijajo, na transportnih
podjetjih pa je, v kolikšnem obsegu bodo nove tehnologije implementirale v svoje
poslovanje. Le uspešna podjetja so do sedaj spoznala, da je potrebno z investiranjem v
nove vrste tehnologije ohranjati priložnost v poslovanju ter se tako prilagajati
spreminjajočim se tržnim razmeram. Glavni tehnološki razvoj za transportna podjetja se
odvija na področju novih tehnologij tovornih vozil, ki z razvojem postajajo okoljsko
2

Organizacijska klima se ponavadi definira kot percepcija vseh tistih vidikov delovnega okolja (dogodki,
postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije psihološko smiselni, oziroma pomembni (Tominc
2004, 14).
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sprejemljivejša ter stroškovno ugodnejša. Slednje predvsem v smislu možnosti vplivanja
na strukturo obratovalnih stroškov poslovanja. Namreč tehnološko novejša vozila so
dražja, vendar podjetje privarčuje z nižjimi stroški cestnin, nižjimi stroški vzdrževanja ter
nižjo porabo nafte. Poleg tega je s tehnološko izpopolnjenim tovornim vozilom mogoče
zagotoviti kakovostnejši servis prevoza blaga oziroma zadostiti povpraševanju po »just
in time« dobavi blaga. O možnostih financiranja v nadaljevanju.
Management mora torej biti sposoben spoznati potenciale novih tehnologij, proučiti
smiselnost vključevanja le-teh v smislu racionalizacije in reorganizacije poslovanja, vse
ob upoštevanju zmožnosti za uvedbo.
Velikost transportnega podjetja
V malem in šele nastajajočem transportnem podjetju je pripravljenost vodstvene ekipe za
rast mnogo pomembnejša kot pa v velikem transportnem podjetju. Pri vsaki rasti
transportnega podjetja pa je zelo pomembno tudi njeno načrtovanje rasti (Heric 2010, 18).
Na slovenskem transportnem trgu deluje predvsem več manjših oziroma srednje velikih
transportnih podjetij, medtem ko je velikih transportnih podjetjih malo oziroma so
propadla ali odprodala del svoje dejavnosti. Manjša podjetja imajo določene prednosti ,
ki se kažejo predvsem v večji prilagodljivosti neprestanim spremembam na trgu. Kot
ugotavljamo že v predhodnih poglavjih, se je v času krize zmanjšalo povpraševanje po
blagovnih prevozih. S tem je prišlo do presežka ponudbe prevozov blaga nad
povpraševanjem po le-teh. Posamezna transportna podjetja se v Sloveniji še vedno
vztrajno širijo, čeprav nimajo pogojev za optimalno poslovanje oziroma je širitev
povezana z drugimi dejavniki (npr. davčne olajšave ter konstantna primerjanja s
konkurenco in zavisti biti večji od konkurence) in ne s povečanjem povpraševanja. S
takšnim načinom razmišljanja managerjev transportnih podjetij, delajo le-ti transportni
panogi medvedjo uslugo, saj dodatno povečujejo presežek povpraševanja nad ponudbo
prevozov, s tem pa izvajajo dodaten pritisk na ceno prevozov.
Management se na povečanje povpraševanja po proizvodnih in storitvah, ki jih njegova
organizacija ponuja, odzove s prilagoditvijo vplivajo na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij. Torej logična pot širjenja poslovanja je, da ponudba storitev
zasleduje povpraševanje po storitvah, ki jih (transportno) podjetje ponuja. Kot že
omenjeno, so povečanja voznega parka avtoprevoznikov prevečkrat posledica
medsebojne tekmovalnosti ter pretirane nagnjenosti za vedno večjimi dobički, kar pa
postaja z nekontrolirano rastjo ter vezave na posamezne poslovne partnerje nevarno za
dolgoročni obstanek podjetja. Management mora rast podjetja skrbno načrtovati,
predvsem pa slediti ponudbi na trgu. Le na ta način bo transportnemu podjetju zagotovljen
dolgoročni obstanek na trgu.
Potreba po racionalizaciji poslovanja
Racionalizacija poslovanja je glede na predhodno opisana dejstva nujna aktivnost
transportnih podjetij, vendar je le ta v večji meri odvisna od zunanjih dejavnikov. Kot že
omenjeno v predhodnih poglavjih je struktura stroškov oziroma možnost vplivanja na
višino le-teh v transportnih podjetjih odvisna predvsem od:
- gibanja cen pogonskih goriv,
- sistemov cestninjenja na območjih, kjer posamezno transportno podjetje deluje,

56

-

vedno strožje, vendar družbeno sprejemljivejše delovno-pravne zakonodaje, ki
neposredno vpliva na višino stroškov dela v transportnem podjetju.

Cilj racionalizacije poslovanja je znižanje stroškov poslovanja, ki ga lahko v
transportnem podjetju dosežemo predvsem z reorganizacijo in optimizacijo poslovanja.
Kolikšni bi lahko bili učinki reorganizacije in optimizacije poslovanja v smislu
racionalizacije je odvisno od razmer oziroma obstoječe organizacije poslovnih procesov
v posameznem transportnem podjetju. Bistveno pri tem je, da se management
transportnega podjetja zaveda možnosti racionalizacije poslovanja, ves čas išče možnosti
reorganizacije in optimizacije poslovanja, vendar tega ne izvaja za vsako ceno, saj lahko
s tem doseže nasprotne učinke racionalizacije.
Glede na navedene omejitve transportnih podjetij v zvezi z racionalizacijo poslovanja, bi
moral management transportnega podjetja izvajati racionalizacijo predvsem s
spremenjenimi načini pridobivanja novih sredstev, potrebnih za izvajanje svoje
dejavnosti. Konstantno obnavljanje voznega parka z novimi vozili, pri čemer povprečna
doba uporabnosti vozila znaša štiri leta, bi lahko bilo z vidika zniževanja stroškov
vzdrževanja in nadomestnih delov primerno, vendar je pri takšnem načinu poslovanja
nujno potrebno zagotoviti ugodno financiranje.
6.2.2 Zunanji dejavniki managementa podjetja
Na podlagi ugotovitev v predhodnih poglavjih med pomembnejše zunanje dejavnike
managementa v podjetju uvrščamo:
- družbene vrednote in skrb za družbeno odgovorno ravnanje,
- institucionalne razmere in
- znanost in razvoj tehnike.
Družbene vrednote in skrb za družbeno odgovorno ravnanje
Družbena odgovornost transportnih podjetij pomeni, da si le-ta pri svojih vsakodnevnih
poslovnih dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevajo
upoštevati družbene in okoljske potrebe (European Economy, 2009).
Glavni namen družbeno odgovornega transportnega podjetja je, da poleg zasledovanja
finančne, poslovne in ekonomske uspešnosti ter dobička upošteva tudi interese širše
družbene skupnosti in okolja ter s tem prispeva k splošni blaginji. S tem pa posredno tudi
povečuje svojo konkurenčnost na trgu, kar je tudi eden izmed ciljev vsakega
transportnega podjetja (Dolinar-Jernejčič 2009, 5).
Sledenje družbenim vrednotam je tako odvisno predvsem od moralnih in ekonomskih
razlogov. Moralni razlog pomeni, da se management transportnega podjetja zaveda, da
deluje v soodvisni družbi, kjer imajo tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za
družbo in izboljšati kakovost življenja poleg ustvarjanja dobička. Medtem, ko ekonomski
razlog pomeni, da imajo transportna podjetja, ki se predstavljajo kot družbeno odgovorna,
večji ugled in lojalnost med drugimi transportnimi podjetji in so bolj zaželena s strani
iskalcev zaposlitve, ne pa nujno tudi s strani kupcev (Dolinar-Jernejčič 2009, 6).
Vpliv transportnih podjetjih na družbene razmere se kaže predvsem v kadrovski politiki
ter varovanju okolja. Kot že omenjeno je večina zaposlenih voznikov iz republik bivše
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Jugoslavije. Transportno podjetje mora kot že omenjeno, poleg ustrezne organizacijske
klime v podjetju samem, poskrbeti oziroma omogočiti čim uspešnejšo integracijo tujcev
(voznikov in njihovih družin) v novo okolje oziroma družbo.
Varovanje okolja oziroma odnos managementa do varovanja okolja se kaže predvsem v
uvajanju novih tehnologij in upoštevanju okoljevarstvenih predpisov. Nove tehnologije
pomenijo uvajanje okoljsko sprejemljivejših tovornih vozil, medtem ko se spoštovanje
okoljevarstvenih predpisov kaže v ustrezni ureditvi infrastrukture za izvajanje dejavnosti
(parkirišča, oljni zbiralniki) in odgovorno ravnaje z odpadnimi materiali (odpadna olja,
gume, rezervni deli).
Institucionalne razmere
Pred več kot desetimi leti je bil za Slovenijo značilen razcvet podjetništva. Vstopne ovire
so bile nizke, dejavnikov, ki so spodbujali v podjetništvo pa veliko. Med njimi je bil
pomemben dejavnik podjetništvu prijazno okolje. Poznali smo vrsto spodbud in
predvsem olajšav, med njimi tudi davčne olajšave za novo oblikovana podjetja. Vendar
je to preteklost. Sedanjost je precej drugačna (Heric 2010, 38).
Transportna podjetja potrebujejo za svoje poslovanje in uvajanje izboljšav vire
financiranja. S krizo ter posledično z zniževanjem cen prevozov se je finančno stanje v
transportnih podjetjih poslabšalo.
Posledice finančne krize pa so se oziroma se še vedno kažejo tudi v bančnem sektorju.
Komercialne banke pogosto ne želijo več posojati denarja, v strahu, da ga ne bi dobile
nazaj. Zato postavljajo visoke pogoje, katere pa marsikatero transportno podjetje ne uspe
izpolniti. Kot odgovor na te razmere je Vlada Republike Slovenije ustanovila Slovenski
podjetniški sklad z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne
investicije, ki deluje v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo.
Ustanovitev sklada je bila vsekakor dobra odločitev države, vendar je iz pregleda zadnjih
razpisov tega sklada mogoče razbrati, da so transportna podjetja izključena iz financiranja
oziroma financiranje po razpisnih pogojih ni dovoljeno za transportna sredstva.
Transportno podjetje se zaradi tega odloči za nakup starejših in okoljsko manj
sprejemljivih vozil, vendar v tem primeru zmanjša možnost racionalizacije poslovanja.
Znanost in razvoj tehnike
Cestni transport predstavlja najbolj razširjeno obliko prevoza tovora. »V zadnjih letih je
bil dosežen velik napredek na področju kakovosti transportnih storitev, povečala se je
pogostost prevozov, dosegli so večjo geografsko pokritost evropskega trga. Vse to je
prispevalo, da se je povečala dodana vrednost v dejavnosti in skrajšal čas prevoza na
posameznih relacijah, s tem pa tudi dobavni roki dostave pošiljk« (Ogorelc 2004, 101).
V zadnjih letih se je znanost in tehnika na področju transporta zelo razvila. Transportna
podjetja lahko pri svojem poslovanju uporabljajo internetne transportne baze prevozov,
ki delujejo kot nekakšna borza prevozov. Prav tako informacijska podjetja nudijo
ogromno programskih rešitev za upravljanje voznega parka in informacijsko podporo
posebej prilagojeno transportnim podjetjem.

58

Najintenzivnejše spremembe pa se pojavljajo pri razvoju samih tovornih vozil in sistemu
spremljave voznega parka oziroma t.i. sledenje. Tovorna vozila se spreminjajo predvsem
v smislu učinkovitejše rabe goriv ter zniževanju obremenjevanja okolja.
Naloga managementa je, da spremlja razvoj novih tehnologij, pri tem pa proučuje
smiselnost integracije le-teh v poslovanje podjetja.
6.3

Novi model managementa transportnih podjetij

Predhodno opredeljene dejavnike, njihovo interakcijo in intenzivnost, lahko predstavimo
v spodnjem orisu modela, ki predstavlja osnovo novega modela managementa
transportnih podjetij. Model je oblikovan na podlagi analiziranja:
- vzrokov, ki povzročajo krizo v delovanju in poslovanju transportnih podjetij,
- dejavnikov, ki vplivajo na management transportnih podjetij in
- potrebnih ukrepov države, ki ustvarjajo in/ali oblikujejo poslovno okolje, ki
pomaga managementu transportnega podjetja do celovitejšega obvladovanja
vpliva krize na poslovanje in delovanje podjetja.
Kot je razvidno iz slike 11 nov model managementa predvideva spremembe v vseh
funkcijah managementa, in sicer v planiranju, organiziranju, vodenju in kontroliranju.
Pogoj za uspešno izvajanje vseh funkcij managementa ter posledično predlaganega
modela managementa, je izbira oziroma sestava dobre in kompetentne vodstvene ekipe.
Dober kader v transportnem podjetju ni ključen le na operativni ravni, temveč je
bistvenega pomena izbrati dobro vodstveno ekipo.
Glede na obstoječi model managementa transportnih podjetij lahko predvidevamo, da je
ena izmed pomembnejših funkcij managementa, funkcija planiranja. Strateško planiranje
se odraža v opredeljevanju ciljev ter v določitvi vizije in strategije delovanja podjetij.
Načrtovanju sledi organiziranje in vodenje, kjer so se pri obstoječemu modelu
managementa kazale težave predvsem na kadrovskem področju in področju uvajanja
novih tehnologij. Zadnja funkcija managementa pa v času krize od managementa zahteva
predvsem racionalizacijo poslovanja ter iskanje ugodnih virov financiranja. Rezultat
delovanja vseh funkcij managementa pa predstavlja podlago za uspešno delovanje in
poslovanje v sodobnih razmerah delovanja transportnih podjetij. Ukrepi, ki jih predvideva
nov model managementa (glej sliko 11), so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.
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SLIKA 11: NOV MODEL MANAGEMENTA TRANSPORTNIH PODJETIJ

Vir: Lasten.
Torej, če izhajamo iz poznavanja trenutnih razmer navedenih v predhodnih poglavjih,
ugotovimo, da je v okviru temeljnih funkcij managementa, potrebno uvesti predvsem
naslednje spremembe:
- na področju planiranja oziroma načrtovanja
o natančneje opredeliti vizijo in cilje ter strategije za dosego ciljev
transportnega podjetja ob upoštevanju razmer v poslovnem okolju ter
povpraševanja po storitvah podjetja,
o doseči učinkovitejše načrtovanje dela disponentov in voznikov tovornih
vozil,
o doseči učinkovitejše načrtovanje prevozov in manipulacije s tovorom, v
smislu uvedbe tedenskega in mesečnega plana,
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o zagotoviti načrtovanje (postopnega) uvajanja novih tehnologij z
upoštevanjem razpoložljivosti ugodnih finančnih virov ter davčnih olajšav,
na področju organiziranja v smislu doslednejšega doseganja zastavljenih ciljev
podjetja z učinkovitejšim organiziranjem sredstev podjetja,
o doseči učinkovitejše organiziranje transportnih poti, s ciljem zniževanja
stroškov prevoza in doseganje konkurenčnejšega položaja,
o zagotoviti optimalnejšo izrabo nakladalnega prostora tovornega vozila,
o zagotoviti optimalno izrabo prekladnih in skladiščnih kapacitet,
na področju vodenja
o zagotoviti izbiro zanesljivejših voznikov tovornih vozil, ki bodo podjetju
omogočili izvedbo kakovostnejših storitev prevoza in večje zadovoljstvo
poslovnih partnerjev,
o uvesti učinkovitejši sistem motiviranja zaposlenih, ki ne temelji le na
nagrajevanju zaposlenih, temveč poudarja pripadnost podjetju ter
zaposlene vključuje v vse funkcije managementa na nižjih ravneh,
o okrepiti zavedanje managementa, da transportno podjetje deluje v
soodvisni družbi, kjer ima odgovornost ustvarjati dodatno vrednost tudi
za družbo in tako izboljšati kakovost življenja (nakup čistejših tovornih
vozil, vključevanje zaposlenih tujcev v družbo),
na področju nadzora oziroma kontrolinga
o izvajati nerestriktivni nadzor nad disponenti ter zagotavljati klimo, v
kateri bo aktiviran ves njihov intelektualni kapital,
o uvesti izvajanje strožjega nadzora nad vozniki tovornih vozil, v smislu
večjega nadzora porabe goriva, optimalnejše izbire transportne poti, vse z
možnostjo racionalizacije poslovanja,
o zagotoviti natančnejšo spremljavo stroškov prevoza oziroma spremljavo
po stroškovnih mestih ali nosilcih ter spremljavo realizacije ter s tem
sprotno ugotavljanje praga rentabilnosti (npr. na prevožen kilometer,
transportno vozilo),
o izvajati učinkovitejši nadzor nad stroški poslovanja in stroški financiranja
(iskanje ugodnejših virov financiranja, razpisov),
o doseči učinkovitejšo racionalizacijo poslovanja.

V okviru novega modela pa ima pomembno vlogo tudi država in njeni ukrepi. V
nadaljevanju bomo na kratko predstavili potrebne spremembe na državni ravni, ki bi
lahko pozitivno vplivale na rast in razvoj slovenskih transportnih podjetij. Izpostavljene
spremembe bi tako omogočile tudi izboljšan management in predvsem poslovanje v
transportnih organizacijah.
6.4

Predstavitev potrebnih ukrepov s strani države z namenom izboljšanja
poslovnega okolja za transportna podjetja

Politika pospeševanja gospodarstva v Sloveniji je bila v preteklih letih nedosledna,
nepredvidljiva in nepregledna, kar se odraža tudi v višini državnih pomoči namenjenih
srednje velikim in majhnim podjetjem. Negativni trendi v Sloveniji kažejo na
poslabšanje strukture državnih pomoči z vidika usmeritev v razvoj oziroma
pospeševanja razvoja podjetništva. Tajnikar (2000, 339) ugotavlja, da je uspešnost
spodbujanja dostopa srednje velikih in majhnih podjetij do novih finančnih virov
pomemben del politike pospeševanja, rasti in ustanavljanja podjetij. Pomembno je torej,
da se politika zaveda (Tajnikar 2000, 340):
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katere so posebnosti drobnega gospodarstva na finančnem področju,
katere so potrebe podjetnika v drobnem gospodarstvu s finančnega področja, da bi
lahko uspešno deloval in
kaj dejansko sodobne finance lahko nudijo drobnemu gospodarstvu.

V času krize je pomembno, da se krepijo t.i. proti krizni ukrepi, saj se bo le na ta način
krepil slovenski transportni sektor. Ključ do izhoda iz krize imajo podjetja, saj bolje
vedo, kje so priložnosti, trgi in tržne niše in kako se prestrukturirati. Podjetja naj bi v
prestrukturiranje silili njihovi lastniki, država pa naj bi to stimulirala. Država mora
stimulirati vsako obliko ustvarjanja novih delovnih mest, saj je slednje perspektivnejše
od povprečnega starega. Ogromne rezerve se nahajajo prav v malih in srednje velikih
transportnih podjetjih.
V nadaljevanju bomo na kratko opisali ukrepe države, ki bi lahko pozitivno vplivali na
rast in razvoj slovenskih transportnih podjetij. Omenjeni ukrepi predstavljajo hkrati
pomembno izhodišče za delo managementa v transportnih podjetjih. To so:
- čim prejšnja uvedba sistema elektronskega plačevanja uporabe avtocestne
infrastrukture;
- znižanje letne dajatve za uporabo cest za tovorna vozila, ki večino prevoznih poti
opravijo zunaj Slovenije,
- zvišanje odstotka vračila trošarine za gorivo (glede na plačane emisijske takse
CO2), kupljeno v Sloveniji od slovenskih naftnih družb,
- nadzor nad nelojalno konkurenco z uvedbo kabotaže na prevoze po EU za tuja (iz
držav izven EU) transportna podjetja in določitvijo minimalnega dohodka
voznikov, ki opravljajo prevoz po Sloveniji in so zaposleni pri tujih prevoznikih
in
- lažji oziroma poenostavljeni načini zaposlovanja tujih delavcev in liberalizacije
delovne zakonodaje nasploh.
Uvedba sistema za plačevanje uporabe avtocestne infrastrukture brez ustavljanja
za tovorna vozila
Slovenija se je odločala med dvema sistemoma elektronskega cestninjenja, in sicer med
mikrovalovnim sistemom cestninjenja (DSRC) ter satelitskim sistemom cestninjenja
(GNSS). Oba imata tako prednosti kot slabosti. Po besedah Boštjana Batagelja iz fakultete
za elektrotehniko Ljubljana (Batagelj, 2010), je največja pomanjkljivost mikrovalovnega
sistema cestninjenje ob diskretnih točkah, kot so vstopi in izstopi na avtocesto ter vmesne
cestninske postaje. Tovrstni pristop lahko pri voznikih ponovno povzroči izogibanje
cestninskim postajam in preusmerjanje na lokalne ceste ter njihovo obremenjevanje z
odvečnim tranzitnim prometom. Pri satelitskem sistemu pa največ pomislekov vzbuja
poseg v zasebnost z dejanskim sledenjem uporabnikom in dejstvo, da bi celoten sistem
temeljil na tujem satelitu, nad katerim Slovenija seveda nima nadzora. Prednost tega
sistema se kaže pa predvsem v tem, da je izredno hitro prilagodljiv. V primeru, da želi
država v sistem cestninjenja vključiti tudi lokalne državne ceste, se lahko to izvede v
izredno kratkem času in zelo enostavno, medtem ko je takšen postopek pri
mikrovalovnem izredno drag in zahteven.
Izbira novega sistema cestninjenja, predvsem satelitskega, je torej lahko priložnost, da se
sistem cestninjenja uredi na način, ki omogoča pravičnejšo odmero cestnine glede na
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tehnološko izpopolnjenost vozila (npr. bi bil kilometer odvisen od količine izpustov CO2)
ter glede na obremenjenost posameznih cest v času, ko je promet najbolj gost.3
Država oziroma upravljalec avtocest bi lahko z ustreznim sistemom cestninjenja uvedla
učinkovitejše upravljanje avtocest in drugih lokalnih cest (brez zastojev) ter pravičnejše
pobiranje cestnin. Omenjen ukrep bi transportnim podjetjem omogočil nemoteno
izvajanje svojih storitev, ob plačilu cestnine glede na tehnološko izpopolnjenost vozila.
Predvsem slednje bi management transportnih podjetij dodatno spodbujalo k
posodabljanju voznega parka, ki poleg racionalizacije na področju cestnih pristojbin,
omogoča možnosti racionalizacije tudi na drugih področjih (poraba goriv, stroški
vzdrževanja).
Znižanje letne dajatve za uporabo cest za tovorna vozila, ki večino prevoznih poti
opravijo zunaj Slovenije
Letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso) plačujejo uporabniki
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila. Ukrepi države bi morali potekati
skladno z načelom pravičnosti, tj. da se vse pristojbine za uporabo cest plačajo glede na
dejansko uporabo cestnega omrežja. Omenjeni ukrep bi se lahko izvajal vzporedno s
predhodnim ukrepom (uvedba novega sistema cestninjenja). Letno dajatev namreč
plačujejo izključno domači avtoprevozniki oziroma avtoprevozniki, ki opravijo
registracije v Sloveniji, medtem ko tuja (predvsem tranzitna) transportna podjetja te takse
oziroma dajatve ne plačujejo. Torej omenjeno dajatev bi bilo potrebno znižati ali jo
popolnoma ukiniti in jo smiselno vključiti v sistem cestninjenja, ki bi obremenil vse
uporabnike cestnega omrežja v Sloveniji glede na dejansko uporabo le-tega.
Podobno kot predhodni ukrep bi tudi ta, za management transportnih podjetij pomenil
možnost zmanjševanja pavšalnih stroškov in posledično možnost racionalizacije
poslovanja.
Zvišanje odstotka vračila trošarine za gorivo (glede na plačane emisijske takse CO2),
kupljeno v Sloveniji od slovenskih naftnih družb
Omenjeni ukrep države bi imel predvsem dva učinka v smislu koristi uvedbe tega ukrepa.
Prvi učinek bi zaradi povečanja natočene količine pogonskih goriv domačih prevoznikov
v Sloveniji lahko pomenil ugodne finančne posledice za slovenske naftne družbe, ki
posredno preko uspešnejšega poslovanja poravnavajo davke v državni proračun. Drugi
učinek pa je predvsem za transportna podjetja, ki jim vračilo dela trošarine omogoča
zniževanje stroškov poslovanja ter lažjo odločitev, kje izvajati polnjenje s pogonskimi
gorivi. Slednje pomeni manj logističnega prilagajanja zaradi zniževanja stroškov prevoza
ter s tem zagotavljanje kakovostnejše storitve za uporabnike prevozov.
Omenjeni ukrep države bi predvsem uravnaval ceno pogonskih goril v Sloveniji glede na
cene pogonskih goriv v drugih državah. S tem bi omenjeni ukrep managementu
transportnih podjetij omogočil racionalizacijo poslovanja v smislu:
- znižanja stroškov goriva in
- prilagajanja transportnih poti kraju, kjer je nakup pogonskih goriv stroškovno
ugodnejši.
Nizozemci so namreč izračunali, da bi lahko z satelitskim cestninjenjem ter s tem ustreznim
upravljanjem prometa zmanjšali zastoje za deset odstotkov (Darja, 2009).
3
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Nadzor nad nelojalno konkurenco z uvedbo kabotaže na prevoze po EU za tuja (iz
držav izven EU) transportna podjetja in določitvijo minimalnega dohodka
voznikov, ki opravljajo prevoz po Sloveniji in so zaposleni pri tujih prevoznikih
Nelojalna konkurenca v avtoprevozniški dejavnosti je vedno večji problem. Povečala pa
se je predvsem z vstopom Hrvaške v EU, torej sredi gospodarske krize v Sloveniji.
Hrvaški avtoprevozniki in špediterji so z vstopom prevzeli transportno povezovanje EU
z zunanjimi državami na Balkanu, medtem ko je ta vloga pred tem pripadala Sloveniji
oziroma slovenskim avtoprevoznikom. Velik del avtoprevoznikov se je pred vstopom
Hrvaške v EU torej ukvarjalo s posredovanjem oziroma opravljanjem prevozov preko
meja EU, nato pa so slovenski avtoprevozniki z vstopom Hrvaške v EU priložnost za delo
pričeli iskati v drugih državah EU, prav tako pa se je povečala sama konkurenca v
Sloveniji. Vstop Hrvaške v EU je dodatno povečal ponudbo prevozov znotraj EU, saj so
lahko pričeli hrvaški avtoprevozniki brez omejitev izvajati svoje storitve v EU. Z
nenehnim povečevanjem konkurence so se med transportnimi podjetji pojavila podjetja,
ki s svojim poslovanjem povzročajo nelojalno konkurenco. Nelojalna konkurenca se
povzroča s strani domačnih podjetij, ki za dosego tega kršijo zakonodajo ter tujih podjetij
(predvsem iz manj razvitih držav), kjer so stroški, ki tvorijo končno ceno prevoza bistveno
nižji.
Nelojalna konkurenca se kaže predvsem v naslednjih oblikah oziroma dejanj (63a. člen
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11,
87/11, 57/12, 33/14 in 76/15):
- usmerjenih v prekinitev poslovnega razmerja med drugimi podjetji ali k
preprečevanju ali oteževanju takih razmerij,
- neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodbe s kakšnim podjetjem, da bi
se sklenila enaka ali podobna pogodba z drugim podjetjem,
- dajanje ali obljubljanje daril, premoženjske ali drugačne koristi drugemu podjetju,
njegovemu delavcu ali osebi, ki dela za drugo podjetje, da bi se darovalcu
omogočila ugodnost v škodo kakšnega podjetja ali potrošnikov,
- pridobivanje kupcev blaga ali uporaba storitev z dajanjem ali obljubljanjem
nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti
občutneje presega vrednost blaga ali storitve, s katero naj kupec pridobi možnost
nagrade,
- protipravno pridobivanje poslovne tajnosti drugega podjetja ali neupravičeno
izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti drugega podjetja.
Management transportnih podjetij se brez pomoči oziroma ustreznega nadzora nad
nelojalno konkurenco s strani države zoper nelojalno konkurenco težko bori. Nelojalno
konkurenco na področju avtoprevozništva je mogoče rešiti torej s pomočjo države in sicer
na način, da država:
- z ustreznim interveniranjem v panogo zaščiti podjetja, ki se nelojalne konkurence
ne poslužujejo ali
- z ustrezno zakonodajo oziroma omejitvami izloči podjetja, ki nelojalno
konkurenco izvajajo.
Eden izmed ukrepov, ki bi lahko zajezili nelojalno konkurenco je uvedba kabotaže na
ravni EU, kar bi pomenilo omejitev vstopa tujim (zunaj EU) avtoprevozniškim podjetjem
s ponudbo opravljanja prevozov znotraj EU.
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Drug ukrep je uvedba minimalnega osebnega dohodka za vse voznike tovornih vozil, ne
glede na sedež delodajalca oziroma transportnega podjetja. Podoben ukrep je sprejela tudi
Nemčija, ki želi na takšen način izenačiti pogoje poslovanja transportnih podjetij oziroma
preprečiti pojav nelojalne konkurence.
Omenjeni ukrepi bi preprečili izvajanje nelojalne konkurence, kar bi managementu
transportnih podjetij omogočilo izvajanje transportih storitev po cenah, ki se oblikujejo
na podlagi ustreznega pokritja stroškov poslovanja, ob izpolnjevanju vseh zakonskih
določil s področja delovnih razmerij in varnosti v cestnem prometu. Pri tem pa ne gre
zanemariti ustvarjanje želene dodane vrednosti, ki omogoča nadaljnjo rast in razvoj
transportnega podjetja.
Lažji oziroma poenostavljeni načini zaposlovanja tujih delavcev in liberalizacija
delovne zakonodaje nasploh.
Pojav gospodarske krize je opozoril na pomanjkljivosti posameznih področij delovne
zakonodaje. Zadnja reforma delovne zakonodaje je bil izvedena v letu 2013, katere cilj je
bil predvsem:
- zmanjšanje dvojnosti oziroma segmentacije na trgu dela (posledica razlik v
položaju delavcev, zaposlenih za določen čas in delavcev, zaposlenih za
nedoločen čas),
- prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na
delovnem mestu,
- notranja fleksibilnost (urejene so bile možnosti, ko se lahko v času trajanja
delovnega razmerja delavcem naloži tudi opravljanje drugega dela, če ta možnost
ni drugače dogovorjena v kolektivni pogodbi),
- agencijsko delo (večja zaščita delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje
začasnega dela)
- izvajanje inšpekcijskega nadzora (zagotavljanja večje učinkovitosti izvajanja
inšpekcijskega nadzora)
vse s skupnim ciljem večje liberalizacije trga dela.
Pomembno vlogo na kadrovskem področju transportnih podjetij pa ima tudi zaposlovanje
tujcev, v smislu zaposlovanja poklicnih voznikov. Kot že predhodno omenjeno poklic
voznika tovornih vozil večino opravljajo zaposleni iz držav bivše Jugoslavije. Torej
ustrezna ureditev področja zaposlovanja tujcev, v smislu mednarodnih bilateralnih
dogovorov o zaposlovanju tujcev, sprostitvi kvot ter odprava administrativnih ovir pri
zaposlovanju tujcev, ima pomemben učinek na nemoteno delovanje transportnih podjetij.
Torej sprememba delovne zakonodaje v smeri večje liberalizacije in lažjega zaposlovanja
tujcev omogoča managementu transportnih podjetij učinkovitejši management kadrov, ki
je eden osrednji del novega modela managementa.
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7

RAZISKAVA UPORABNOSTI NOVEGA MODELA MED MANAGERJI V
TRANSPORTNIH PODJETJIH

V predhodnem poglavju smo zasnovali nov model managementa transportnih podjetij, ki
bo omogočal celovitejše obvladovanje kriz. Osrednji namen tega poglavja je izvesti
strukturiran intervju med izbranimi managerji v transportnih podjetjih in preveriti
uporabnost zasnovanega novega (ti. raziskovalnega modela) v predhodnem poglavju s
strani managerjev. Po izvedeni analizi odgovorov bomo opredelili model managementa
transportnih podjetjih. S sklepnem delu poglavja pa predstavljamo možne učinke.
7.1

Namen terenske raziskave

V predhodnih poglavjih je bil predstavljen t.i. raziskovalni model managementa
transportnih podjetij, oblikovan na podlagi teoretičnih spoznanj in lastnih praktičnih
spoznanj. Omenjeni model je bil nato preverjen pri ciljni skupini. Na podlagi teh spoznanj
je smo nato poskušali predlagani t.i. raziskovalni model dopolniti oziroma oblikovati
končni model managementa. V tem okviru je bil namen:
- analizirati oziroma ovrednotiti vpliv razvitega modela na delo managementa v
organizaciji ter na konkurenčnost podjetja,
- na temelju mnenj izbranih managerjev v transportnih podjetjih ovrednotiti
uporabnost zasnovanega modela za management transportnih podjetij, ki bi
omogočal celovitejšo obvladovanje kriz,
- na osnovi analize ovrednotiti uporabnost predlaganega modela ter izpostaviti
ključne prednosti uporabe modela,
- na osnovi odgovorov izbranih managerjev predlagati morebitne izboljšave k
obstoječemu novemu modelu ter tako oblikovati nov izboljšan model in
- opredeliti niz potrebnih ukrepov države za uporabo razvitega modela
managementa v praksi delovanja transportnih podjetij.
Za ocenitev ustreznosti in uporabnosti novega modela managementa v transportnih
podjetjih, smo pripravili vprašalnik, s katerim smo intervjuvali ciljno skupino, ki jo
predstavljajo poslovodje ali druge vodstvene osebe transportnih podjetij. V okviru vpliva
modela managementa na delovanje in poslovanje transportnih podjetij so intervjuvanci
ocenjevali posamezna področja, ki jih zajema na novo razviti model. Ta področja so:
- področje strateškega managementa,
- kadrovsko področje,
- področje racionalizacije poslovanja,
- področje novih tehnologij in njihovega uvajanja ter
- področje zagotavljanje virov financiranja.
V tem okviru smo preverjali ali so v nov model managementa zajeta vsa pomembna
področja. Nujnost uvedbe oziroma vključitev posameznih področij v predlagani model
smo torej preverjali z intervjujem, in sicer za področje strateškega managementa,
pomembnost vlaganj v raziskave in razvoj, državnih pomoči, stroškov poslovanja
(cestnine, gorivo), kadrovskih problemom, racionalizacije poslovanja v transportnem
podjetju itd.
V nalogi smo uporabili metodo analizo vsebine, s pomočjo katere smo analizirali
odgovore zaposlenih. Nadalje smo na osnovi odgovorov vodilnih zaposlenih na podlagi
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komparative analize ocenili nujnost uvedbe posameznih področij anektiranja.
7.2

Vzorec in vsebina intervjuja

V vzorec je bilo vključenih 15 poslovodij oziroma vodilnih zaposlenih v izbranih
slovenskih transportnih podjetij, od tega 44% starih med 40 in 60 let, katerih izobrazba je
predvsem 6.stopnje. Večina anketirancev se s transportno dejavnostjo ukvarjajo 20 let in
več. Namen izbora takšnega vzorca anketirancev je zajeti managerje z izkušnjami pri
managiranju transportnih podjetjih ter v vzorec zajeti ljudi, ki se zavedajo pomena
ustreznega managiranja poslovanja podjetij.
Pri izbiri intervjuvancev so bile torej bistvene delovne izkušnje z vodenjem podjetij ter
samo transportno dejavnostjo. Prav tako so se dolgoletne izkušnje pokazale kot dober
argument za poznavanje poslovanja podjetij pred in po gospodarski in finančni krizi. Pri
izbiri vzorca anketirancev je pomembno tudi dejstvo, da je 57% vodilnih delavcev tudi
lastnikov podjetij, kateri imajo zaposlenih tudi do 50 ljudi.
Kot ugotovljeno iz predhodnih spoznanj so najpomembnejši notranji dejavniki delovanja
in poslovanja vsakega transportnega podjetja management ter velikost podjetja. Z
managementom imamo v mislih predvsem strateško in operativno planiranje,
organiziranje v smislu uvajanja novih tehnologij v poslovanje in iskanju virov
financiranja za izvedbo le-tega, vodenje, predvsem v smislu izvajanja ustreznega
kadrovskega managementa ter kontroling v smislu izvajanja racionalizacije poslovanja.
V vprašalniku smo intervjuvancem najprej postavili vprašanja s teh področij. Naslednji
sklop vprašanj se je nanašal na zunanje dejavnike, ki vplivajo na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij, saj vemo, da je transportno podjetje v nenehni močni interakciji z
okoljem. Najpomembnejši vplivi okolja oziroma tako imenovani zunanji dejavniki so
družbena odgovornost, institucionalne razmere, konkurenca ter znanost in razvoj tehnike
oziroma uvajanje le-teh v poslovanje podjetja.
S predstavljenim novim modelom smo intervjuvancem hoteli prikazati izboljšave
oziroma predlagane spremembe, katere bi pozitivno vplivale na delovanje in poslovanje
v slovenskih transportnih podjetjih. Intervjuvanci pa so na podlagi smiselno postavljenih
vprašanj presojali, katere predlagane spremembe je bolj in katere manj smiselno vpeljati
v nov model managementa.
Z uvodnimi vprašanji smo ugotavljali demografske značilnosti intervjuvancev kot že
pojasnjeno uvodoma. Intervjuvance smo namreč povprašali o njihovi starosti, stopnji
izobrazbe, funkciji v podjetju, številu zaposlenih delavcev ter seveda tudi o tem, kako
dolgo se že ukvarjajo z dejavnostjo transporta.

Nato nas je zanimalo, kateri dejavniki po mnenju intervjuvancev najbolj negativno
vplivajo na delovanje in posledično tudi poslovanje v transportnih podjetjih. S tem
vprašanjem smo želeli ugotoviti ali je bil predlagan nov model oblikovan v pravi smeri
oziroma usmerjen na potrebna področja. .
V nadaljevanju smo hoteli preveriti, kakšno vlogo intervjuvanci pripisujejo
neusposobljenemu managementu transportnih podjetij pri doseganju želenega delovanja
podjetja, tj. kako se kaže neusposobljenost managementa skozi njihovo izvajanje
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temeljnih funkcij, saj skozi nalogo ugotavljamo, da je v večini za krizno situacijo v avto
prevozništvu kriv neustrezen oziroma neusposobljen management transportnih podjetij.
Z naslednjim vprašanjem pa smo želeli ugotoviti, v katera področja novih tehnologij bi
morala biti usmerjena vlaganja, da bi se zagotovila kar se da največja uspešnost delovanja
in poslovanja managementa. Intervjuvance smo prosili, da posameznim področjem
vlaganja v raziskave in razvoj in novo tehnologijo določijo stopnjo pomembnosti (od 1
do 3).
Z naslednjim vprašanjem smo ocenjevali vpliv posameznega dejavnika oziroma področja
na delovanje in poslovanje transportnega podjetja. Zanimal nas je vpliv neustreznega
managementa, pomanjkanja strateškega načrtovanja, odločitev kadrovskega
managementa, raziskav in razvoja ter racionalizacije poslovanja na poslovanje in
delovanje transportnega podjetja.
Vpliv kadrovskega managementa smo ugotavljali tudi preko posameznih kadrovskih
področij, kot so motiviranost, usposobljenost kadrov, organizacijska klima in družbeno
odgovornega kadrovskega managementa.
Na področju racionalizacije poslovanja v transportnem podjetju smo intervjuvance prosili
za razvrstitev intenzivnosti vplivanja cen pogonskih goriv, nadomestil za uporabo cest,
racionalizacije poslovanja ter stroškov vzdrževanja na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij.
Intervjuvance smo spraševali o pomembnosti posameznega notranjega dejavnika na
delovanje in poslovanje transportnega podjetja, in sicer na način, da je bilo potrebno
posamezne dejavnike razvrstiti po pomembnosti ali jih pripisati stopnjo pomembnosti
oziroma vpliva. S tem smo želeli pridobiti informacije ali so naši predlogi ukrepov države
predstavljeni v pravi smeri.
Na koncu intervjuja so intervjuvanci ocenili, kateri navedeni ukrepi države bi po
njihovem mnenju najbolj vplivali oziroma kateri nebi imeli posebnega vpliva na
preprečevanje vpliva krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
7.3

Predstavitev rezultatov raziskave glede vpliva dejavnikov na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij

Globalna konkurenca, drastične in hitre spremembe na transportnem trgu in velika
negotovost zahtevajo prilagoditve v delovanju in poslovanju transportnih podjetij. S
skrbnim managementom, se tveganja lahko zmanjšajo ali pa se vsaj nadzorujejo njegovi
vplivi. Pri preverjanju predlaganega modela managementa smo najprej hoteli izvedeti,
kateri dejavniki po mnenju vodilnih managerjev, najbolj pomembno vplivajo na
delovanje in poslovanje slovenskih transportnih podjetij. Ugotovljeno je bilo, da na
učinkovito delovanje in poslovanje najbolj vpliva plačilna nedisciplina v Sloveniji
(24,19%) ter dolgi plačili roki (20,97%), kar je na trenutne zakonske rešitve nekoliko
nepričakovano. Namreč Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16) v
110.a členu že določa maksimalni plačilni rok za prevoznino, vendar intervjuvanci
poudarjajo, da se omejenih določil zakona poslovni partnerji ne držijo oziroma zahtevajo
pogodbeno podaljšanje plačilnih rokov, medtem ko zakonska določila v Sloveniji tuji
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poslovni parterji ne priznavajo oziroma te zaradi vztrajanja pri teh določbah izključijo iz
svojega poslovanja.
Na drugem mestu (20,97%) vodilni managerji vidijo tudi nemotiviranost zaposlenih kot
dejavnik, ki negativno vpliva na delovanje in poslovanje podjetij. Povzetek spoznanj je
razviden iz grafa 1.
GRAF 1: NEGATIVNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE IN
POSLOVANJE PODJETJA
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Neustrezen oziroma neusposobljen management
V zadnjih letih se je precej povečalo število podjetij, ki so se znašla v kriznem finančnem
stanju ali so se soočila s krizo poslovanja oziroma obstoja. Takšnim stanjem so v
marsikaterem transportnem podjetju pripomogli managerji, ki niso znali oziroma niso
prepoznali signalov, kateri so vodili podjetja v krizo. V naši nalogi smo intervjuvance
povprašali, katere trditve po njihovem mnenju najbolje opisujejo pojem neustreznega
oziroma neusposobljenega managementa transportnih podjetij. Intervjuvanci je mnenja,
da gre pri neustreznem in neusposobljenem managementu predvsem za pomanjkanje
oziroma odsotnost operativnega planiranja oziroma načrtovanja (planiranje, razporejanje
dela, organizacija prevozov) (25,86%). Na drugem mestu (24,14%) so navedli
pomanjkanje strateškega planiranja, kar ob predhodni obrazložitvi kaže na velik problem
planiranja oziroma načrtovanja na vseh ravneh poslovanja. Visok odstotek, in sicer
20,69% pa so namenili tudi neustreznemu delovanju na področju managementa kadrov.
Rezultati so razvidni iz grafa 2.
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GRAF 2: NEUSTREZEN OZIROMA NEUSPOSOBLJEN MANAGEMENT
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Vlaganja v raziskave, razvoj ter novo tehnologijo
Naloga managementa je tudi iskanje oziroma spremljava tehnoloških rešitev in novih
tehnologij ter ocena smotrnosti in nujnosti uvedbe le-te v delovanje podjetja. Če hočemo
v transportnem podjetju zagotoviti kar se da največjo uspešnost managementa, moramo
ugotoviti, v katera področja oziroma smeri bi morala biti vlaganja managementa
usmerjena.
Intervjuvanci so mnenja, da je najpomembnejše področje uvajanja informacijskih
programov za spremljavo delovanja in poslovanja ter upravljanja voznega parka
(43,33%). Večina jih je bila namreč mnenja, da je pri njihovem poslovanju bistveno to,
da sproti analizirajo in obračunavajo nastale stroške po vozilih, upravljajo vozila v smislu
racionalizacije opravljenih poti (km) ter tako ob sprotnem ugotavljanju zagotavljajo
dobičkonosnost poslovanja. Na drugem mestu (s 32,22%) so izpostavili nakup tehnološko
izpopolnjenih tovornih vozil in pri tem opozorili, da jih k temu spodbuja trenutna davčna
zakonodaja, preko možnosti uveljavljanja davčnih olajšav. Ob tem opozarjajo, da vozila
predstavljajo velik dolgoročni strošek (stroški lizinga ali kredita), pa vendar so vlaganja
v tehnološko izpopolnjena vozila na dolgi rok tudi ekonomsko upravičena, predvsem
zaradi precej nižjih stroškov vzdrževanja, cestnin in pogonskih goriv. Intervjuvanci so
kot manj pomembno opredelili le področje oziroma vlaganja v sistem oddaljenega
vodenja evidenc ur ter porabe goriva, saj to področje nima neposrednega vpliva na
uspešnost poslovanja podjetja (24,44%). Povzetek spoznanj je razviden iz grafa 3.
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GRAF 3: VLAGANJA V RAZISKAVE, RAZVOJ TER NOVO TEHNOLOGIJO
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Vpliv dejavnikov na delovanje in poslovanje transportnega podjetja
Z naslednjim vprašanjem smo analizirali mnenja intervjuvancev, kateri dejavniki najbolj
vplivajo na delovanje in poslovanje transportnega podjetja. Z intervjujem je bilo
ugotovljeno, da vsi predlagani dejavniki bolj ali manj enakovredno vplivajo na delovanje
in poslovanje transportnih podjetji, kar je razvidno iz grafa 4
GRAF 4: OCENA VPLIVA DEJAVNIKOV NA DELOVANJE IN POSLOVANJE
TRANSPORTNEGA PODJETJA
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Kadrovski management
Naloga managementa je usklajevanje ciljev podjetja in posameznika. Omenjeno potrjuje
tudi dejstvo, da so v delovno intenzivnih in storitvenih dejavnostih, zaposleni največji
kapital podjetja. Prispevek zaposlenih v podjetje je sorazmeren z njihovim zadovoljstvom
v podjetju, zato smo posebno pozornost usmerili tudi na kadrovsko področje. S spodnjim
vprašanjem smo od intervjuvancev hoteli pridobiti oceno vpliva posameznega področja
kadrovskega managementa na učinkovito delovanje in poslovanje podjetja. Ti so kot
največji vpliv (18%) navedli ustrezno motiviranost celotnega kadra in ustrezno
usposobljenost disponentov, medtem ko se je področje ustrezne organizacijske klime
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(15%) in družbeno odgovoren kadrovski management izkazal za manj pomembno (15%).
Pri oblikovanju novega modela bi bilo potrebno največjo pozornost nameniti pravilnim
sistemom motiviranja zaposlenih ter vlaganju v izobraževanje (predvsem) disponentov.
Rezultati raziskave so razvidni iz grafa 5.
GRAF 5: UČINKOVITOST KADROVSKEGA MANAGEMENTA
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Racionalizacija poslovanja transportnega podjetja
Dejstvo je, da je uspešnost transportnega podjetja zelo odvisna od obvladovanja stroškov.
Intervjuvanci so vpliv štirih možnosti racionalizacije poslovanja v smislu zniževanja
stroškov razvrstili v naslednjem vrstnem redu. Največji odstotek (37% vseh
intervjuvancev) je navedlo, da je z racionalizacijo stroškov vzdrževanja v največji možni
meri mogoče vplivati na delovanje in poslovanje transportnih podjetij. Pri tem je bilo
izpostavljeno, da pri tem ne gre za ožje razumevanje vzdrževanja, temveč bolj za
odločitev, kakšna vozila se bodo uporabljala za izvajanje transportnih podjetjih. Pri tem
se lahko navežemo tudi na rezultate predhodnega vprašanja (o razumevanju vlaganj v
raziskave in razvoj). Namreč transportna podjetja lahko pri svojem poslovanju
uporabljajo različno stopnjo oziroma intenzivnosti obnavljanja voznega parka. Večja kot
je intenzivnost obnove voznega parka, manjši so stroški vzdrževanja in obratno. Sledi
področje cen pogonskih goriv (33 %), kot enega izmed možnih načinov racionalizacije
poslovanja, ki pa je poleg nadomestil za uporabo cest (19%) v veliki meri odvisna od
politike oblikovanja cen posamezne države oziroma gibanje cen na svetovnih trgih. Kot
manjši vpliv na delovanje in poslovanje podjetja pa so navedli vključevanje podizvajalcev
v poslovanje (11%). Rezultati raziskave so razvidni iz grafa 6.
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GRAF 6: RACIONALIZACIJA POSLOVANJA TRANSPORTNEGA
PODJETJA
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V nadaljevanju smo intervjuvancem predstavili vprašanja, ki se nanašajo na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij, na katera le-ta nimajo neposrednega vpliva, saj gre za
dejavnike iz zunanjega okolja.
Na podlagi predhodnih raziskav je bilo namreč ugotovljeno, da so najpomembnejši vplivi
okolja oziroma tako imenovani zunanji dejavniki, institucionalne razmere, konkurenca,
znanost in razvoj tehnike ter potreba po družbeno odgovornem delovanju podjetij. Z
intervjujem nismo proučevali vseh področij oziroma zunanjih dejavnikov, temveč po
našem mnenju najpomembnejše. To so institucionalne razmere, ki zajemajo področja v
domeni države in močno vplivajo na poslovanje in delovanje transportih podjetjih,
predvsem z vidika stroškov (cena nafte, cestnine, sprememba zakonodaje). V tem okviru
smo preverili pomembnosti izbranih, glede njihovega vpliva na delovanje in poslovanje.
Po mnenju intervjuvancev na delovanje in poslovanje transportnih podjetij najbolj
vplivajo cene naftnih derivatov (27%). Na drugo mesto so z 23% uvrstili višanje cen
cestnin. Pri tem so izpostavili predvsem cene v Avstriji in Nemčiji. Na tretje mesto (21%)
pa so intervjuvanci uvrstili plačilno nedisciplino v Sloveniji. Rezultati intervjuja so
razvidni iz grafa 7.
GRAF 7: NEGATIVNI VPLIV ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA DELOVANJE IN
POSLOVANJE
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Ukrepi države
Država bi lahko z različnimi instrumenti izboljšala delovanje in poslovanje slovenskih
transportnih podjetij. Zato smo z naslednjim vprašanjem od intervjuvancev hoteli
pridobiti mnenje, kateri ukrepi bi bistveno vplivali na zmanjševanje vpliva krize na
delovanje in poslovanje transportnega podjetja. Največ odgovorov, in sicer 18% se je
nanašalo na razpise za ugodnejše financiranje in nepovratna sredstva ter zvišanju odstotka
vračila trošarin na gorivo. Preostali predlogi so prejeli približno enako glasov.
Pomembnost posameznega ukrepa je razvidna tudi iz grafa 8.
GRAF 8: UKREPI DRŽAVE
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7.4

Model managementa transportnega podjetja

Na podlagi opredelitev temeljnih značilnosti managementa transportnih podjetij in
dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in poslovanje transportnih podjetij, smo v poglavju
6 predstavili nov model managementa transportnih podjetij. Nov model managementa je
zajemal potrebne aktivnosti in izboljšave v delovanju managementa transportnih
podjetjih ter potrebne ukrepe države, vse z namenom preprečevanja vpliva krize na
delovanje in poslovanje transportnih podjetij. Nov model je bil nato preverjen na podlagi
izvedbe raziskave na vzorcu managerjev iz slovenskih. transportnih podjetij.
Z analiziranjem mnenj izbranih managerjev v transportnih podjetjih smo ovrednotili
možen vpliv predlaganega modela na delo managementa v podjetju ter pri tem poskušali
izpostaviti ključne naloge managementa ter potrebne ukrepe države za uporabo razvitega
modela managementa v praksi delovanja transportnih podjetij
Na podlagi analiziranja izvedenih intervjujev je bilo ugotovljeno, da so vsi predlagani
ukrepi, tako s strani managementa, kot s strani države v novem modelu managementa
potrebni oziroma je učinkovitost preprečevanja vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij odvisna od čim širšega kroga izvajanja predlaganih aktivnosti (s
strani managementa in države).
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Pri analizi obstoječega modela managementa smo ugotovili, da imajo slovenska
transportna podjetja težave na področju strateškega planiranja, torej nimajo dovolj jasno
opredeljenih ciljev, vizij ter strategij za dosego ciljev, težave se kažejo tudi na operativni
ravni, področju organizacije in vodenja, prav tako na kadrovskem področju. V času krize
pa na pomenu pridobiva predvsem zadnja funkcija managementa, tj. funkcija kontrolinga,
ki zahteva predvsem racionalizacijo poslovanja.
Z intervjuji je sicer bilo ugotovljeno, da je potrebno določenim aktivnostim oziroma
področjem nameniti večjo težo oziroma pozornost, vendar pa je za optimalno
preprečevanje vpliva krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij potrebno
izvajati vse predlagane ukrepe, predstavljene v okviru modela.
Glede na podane odgovore intervjuvancev lahko torej z raziskavo predstavljeni model
opredelimo kot končni model, ki omogoča preprečevanje oziroma omilitve vpliva kriza
na delovanje in poslovanje transportnih podjetjih. Za dosego tega cilja bi moral nov model
managementa transportnih podjetij tako zajemati naslednje aktivnosti oziroma
spremembe, in sicer na področjih:
- na področju planiranja oziroma načrtovanja
o natančnejša opredelitev vizije in ciljev ter strategij za dosego ciljev
transportnega podjetja ob upoštevanju razmer v poslovnem okolju ter
povpraševanja po storitvah podjetja,
o učinkovitejše načrtovanje dela disponentov in voznikov tovornih vozil,
o učinkovitejše načrtovanje prevozov in manipulacije s tovorom, v smislu
uvedbe tedenskega in mesečnega plana,
o načrtovanje (postopnega) uvajanja novih tehnologij z upoštevanjem
razpoložljivosti ugodnih finančnih virov ter davčnih olajšav,
- na področju organiziranja v smislu doslednejšega doseganja zastavljenih ciljev
podjetja z učinkovitejšim organiziranjem sredstev podjetja,
o učinkovitejše organiziranje transportnih poti, s ciljem zniževanja stroškov
prevoza in doseganje konkurenčnejšega položaja,
o optimalna izraba nakladalnega prostora tovornega vozila,
o optimalna izraba prekladnih in skladiščnih kapacitet,
- na področju vodenja
o izbira zanesljivejših voznikov tovornih vozil, ki bodo podjetju omogočili
izvedbo kakovostnejših storitev prevoza in večje zadovoljstvo poslovnih
partnerjev,
o uvedba učinkovitejšega sistema motiviranja zaposlenih, ki ne temelji le na
nagrajevanju zaposlenih, temveč poudarja pripadnost podjetju ter
zaposlene vključuje v vse funkcije managementa na nižjih ravneh,
o zavedanje managementa, da transportno podjetje deluje v soodvisni
družbi, kjer ima odgovornost ustvarjati dodatno vrednost tudi za družbo
in tako izboljšati kakovost življenja (nakup čistejših tovornih vozil,
vključevanje zaposlenih tujcev v družbo),
- na področju nadzora oziroma kontrolinga
o izvajanje nerestriktivnega nadzora nad disponenti ter zagotavljanje klime,
v katerih bo aktiviran ves njihov intelektualni kapital,
o izvajanje strožjega nadzora nad vozniki tovornih vozil, v smislu večjega
nadzora porabe goriva, optimalnejše izbire transportne poti, vse z
možnostjo racionalizacije poslovanja,
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o natančnejša spremljava stroškov prevoza oziroma spremljava po
stroškovnih mestih ali nosilcih ter spremljava realizacije ter s tem sprotno
ugotavljanje praga rentabilnosti (npr. na prevožen kilometer, transportno
vozilo),
o učinkovitejši nadzor nad stroški poslovanja in stroški financiranja (iskanje
ugodnejših virov financiranja, razpisov),
o učinkovitejša racionalizacija poslovanja.
Tudi predstavljeni ukrepi države v poglavju 6.4, so bili zastavljeni v pravi smeri, saj so
se intervjuvancem prav vsi navedeni ukrepi zdeli primerni oziroma nujni za lažje
preprečevanje vpliva krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij. Ti ukrepi so:
- čim prejšnja uvedba sistema elektronskega plačevanja uporabe avtocestne
infrastrukture;
- znižanje letne dajatve za uporabo cest za tovorna vozila, ki večino prevoznih poti
opravijo zunaj Slovenije;
- zvišanje odstotka vračila trošarine za gorivo, kupljeno v Sloveniji od slovenskih
naftnih družb;
- nadzor nad nelojalno konkurenco z uvedbo kabotaže na prevoze po EU za tuja (iz
držav izven EU) transportna podjetja in določitvijo minimalnega dohodka
voznikov, ki opravljajo prevoz po Sloveniji in so zaposleni pri tujih prevoznikih;
- lažji oziroma poenostavljeni načini zaposlovanja tujih delavcev in liberalizacije
delovne zakonodaje nasploh.
7.5

Možni učinki uporabe modela v praksi transportnih podjetij

Kot predstavljeno v predhodnem poglavju bi moral nov model managementa zajemati
spremembe v vseh funkcijah managementa. Predlagane spremembe in ukrepi bi po
posameznih funkcijah managementa pomenili učinke, ki so podrobneje opredeljeni v
nadaljevanju.
Strateško planiranje je osnova za načrtovanje na operativni ravni. Namreč le natančna
opredelitev vizije in ciljev omogoča managementu načrtovanje strategij za dosego
postavljenih ciljev. Prav tako dobro zastavljena vizija podjetja omogoča identifikacijo
vseh ravni zaposlencev s podjetjem ter s tem zagotavlja dolgotrajni razvoj in obstoj
podjetja. Ključnega pomena je tudi operativno načrtovanje, v smislu predlaganih ukrepov
v novem modelu managementa, ki pa ima predvsem vpliv na stroškovno učinkovitost in
s tem na možnost racionalizacije poslovanja.
Učinki učinkovitejšega organiziranja v smislu predlaganih ukrepov, bi se kazali predvsem
v racionalizaciji poslovanja in ustvarjanju konkurenčnih prednosti.
Na področju vodenja bi se učinki sprejetih ukrepov oziroma izvajanje predlaganih
aktivnosti kazali predvsem v konkurenčnih prednostih v smislu izvajanja kakovostnejših
storitev prevoza oziroma uspešnejšega zadovoljevanja potreb poslovnih partnerjev. Prav
tako bi z izvedbo predlaganih ukrepov dosegli višjo stopnjo motiviranosti in pripadnosti
zaposlenih podjetju ter v končni fazi tudi družbeno odgovoren management.
Na področju nadzora oziroma kontrolinga bi se učinki predvsem kazali v povečanih
možnostih racionalizacije poslovanja oziroma znižanja vseh stroškov poslovanja.
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8

SKLEPNE UGOTOVITVE

Management bi lahko opredelili kot eden izmed najpomembnejših dejavnikov
učinkovitosti in uspešnosti delovanja in poslovanja podjetja. Včasih je management
temeljil na racionalnem razmišljanju, poslušnosti zaposlenih do vodilnih, prevladovala je
birokracija, toga hierarhija in rivalstvo. Dandanes pa je pomen managementa popolnoma
drugačen. Danes so podjetja vse bolj odvisna od okolja, v katerem poslujejo in ki se zelo
hitro spreminja. Zato je odzivnost tista, ki loči uspešna podjetja od manj uspešnih. Hitra
odzivnosti pa je mogoča le na podlagi dobrega načrtovanja. Med pomembnejšimi deli
uspešnega managementa je planiranje, tako na strateški kot operativni ravni. Planiranju
na operativni ravni mora slediti ustrezno organiziranje in vodenje delovnih procesov, v
katere se vključujejo tudi zaposleni. Pri transportnih podjetjih, kot storitvenih podjetjih je
kadrovsko področje izrednega pomena za nemoteno delovanje in poslovanje podjetja.
Managerji morajo znati spodbujati kreativnost in motiviranost svojih sodelavcev in jih
tudi primerno nagraditi za uspešno opravljeno delo. To so naloge dobrega kadrovskega
managementa, ki se dolgoročno kažejo v uspešnem poslovanju podjetja. Splet vseh
navedenih aktivnosti posledično pelje transportno podjetje po poti, ki je zastavljena z
vizijo in cilji podjetja.
Ob razmišljanju o temi naloge smo predvidevali in pozneje za naš raziskovalni problem
tudi določili, da je trenutni model managementa transportnih podjetij neustrezen, saj ne
omogoča omejevanja oziroma zmanjševanja vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij. Obenem pa tudi država s svojimi ukrepi ni dovolj aktivna, da bi
transportnim podjetjem pomagala pri omejevanju vpliva krize na delovanje in poslovanje
podjetja.
V začetku naloge smo si zastavili cilje, ki smo jih razdelili na dva dela, in sicer na cilje v
teoretičnem in cilje v empiričnem delu. V obeh delih smo vse zastavljene cilje izpolnili,
vendar je potrebno pri tem opozoriti, da ovrednotenje posameznih predlaganih
aktivnostih managementa in ukrepov države v smislu nujnosti vključevanja oziroma
izločitve iz modela managementa na podlagi intervjujev ni bilo mogoče izvesti, saj so se
vse predlagane aktivnosti in ukrepi izkazali za smiselne.
8.1

Temeljne ugotovitve o hipotezah

V raziskavi smo postavili dve hipotezi, ki smo jih v nalogi preverili. Pri prvi hipotezi smo
trdili, da je trenutni model managementa slovenskih transportnih podjetij neustrezen za
preprečevanje in celovito obvladovanje vpliva krize na delovanje in poslovanje
transportnih podjetij. Za preverjanje te hipoteze smo uporabili deskriptivno metodo ter
metodo kompilacije, s katerima smo predstavili trenutno stanje v slovenskem
avtoprevozništvu. Z induktivno metodo smo na podlagi trenutnega stanja
avtoprevozništva prišli do splošnih sklepov glede trenutnega modela managementa in
zmožnosti za obvladovanje krize ter tako na podlagi posameznih raziskav in
argumentiranih mnenj, ki smo jih predstavili v prejšnjih poglavjih, postavili zaključek, ki
je hipotezo 1 potrdil. Namreč trenutni model managementa se je izkazal za neustreznega,
saj je omogočal neposredni vpliv krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij.
V času gospodarske in finančne krize je namreč zaradi neustreznega modela
managementa propadlo večje število transportih podjetij, ki pa bi v primeru uvedbe
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predlaganih ukrepov s strani managementa ter predlaganih ukrepov s strani države, vpliv
krize na svoje delovanje in poslovanje lahko omejilo oziroma preprečilo.
Z drugo hipotezo smo trdili, da bi lahko z uvedbo novega modela managementa
transportnih podjetij zmanjšali vpliv krize in zagotovili celovitejše obvladovanje vpliva
krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij v Sloveniji.
Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili komparativno metodo, metodo analize in
metodo intervjuja. Tako smo na temelju literature in poznavanja prakse najprej oblikovali
novi model managementa, nato pa oblikovan model ovrednotili. Ovrednotenje
predlaganega modela managementa je potekalo na podlagi intervjuja izbranih vodilnih
zaposlenih v transportnih podjetjih, ki so ocenili smiselnost in uporabnost predlaganega
novega modela managementa transportnih podjetij. Na temelju pridobljenih odgovorov v
okviru strukturiranega intervjuja smo pri transkripciji odgovorov uporabili analizo
vsebine, v okviru katere smo opredelili najpogosteje podane odgovore. V okviru
vrednotenja modela managementa transportnih podjetij so namreč intervjuvanci
ocenjevali posamezne aktivnosti managementa in ukrepe države, ki jih je zajemal novi
model. Kot že omenjeno, se je pri ovrednotenju posameznih predlaganih aktivnostih
managementa in ukrepov države izkazalo, da je potrebno predlagani model managementa
izvajati v celoti in na vseh obravnavanih področjih.
Ovrednotenje modela managementa transportnih podjetij je potrdilo domnevo, da je
mogoče z uvedbo predlaganega modela managementa vpliv krize na delovanje in
poslovanje transportnih podjetij omejiti. Druga hipoteza je tako potrjena.
8.2

Predlogi in odprti problemi

Za uspešno preprečevanje vpliva krize na poslovanje in delovanje transportih podjetij je
potrebno predlagan model managementa v poglavju 6 izvajati v celoti. Namreč predlagani
model je bil s strani managerjev sprejet v celoti oziroma je ovrednotenje modela nakazalo,
da je za čim učinkovitejše obvladovanje in preprečevanje vpliva krize na poslovanje in
delovanje transportnih podjetij potrebno izvajati vse predlagane aktivnosti. V kolikor
torej želi management ustrezno obvladovati tveganja v zvezi z vplivom krize na
poslovanje transportnega podjetja, mora pričeti izvajati vse predvidene aktivnosti novega
modela, in sicer v vseh funkcijah managementa, tako na strateški in kot na operativni
ravni.
Problem predlaganega modela pa se pojavi na strani ukrepov, ki bi morali biti izvedeni s
strani države. Namreč posamezna področja novega modela managementa so v celoti v
domeni države in uvedbo katerih posamezno podjetje nima vpliva. Pri tem imamo v
mislih predvsem določanje cen pogonskih goriv in sistemov cestninjenja ter sprememb
zakonodaje, ki bi omogočila izvedbo predlaganih ukrepov.
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PRILOGE
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA INTERVJU
Splošno o podjetju:
1. Vaša starost: _____ let
2. Vaša stopnja izobrazbe
a) srednje poklicno izobraževanje (3 letno), stopnja IV.
b) gimnazijsko, srednje tehniško izobraževanje, stopnja V.
c) višješolski program, visokošolski strokovni programi, stopnja VI.
d) univerzitetni program magisterij stroke, stopnja VII.
e) magisterij, doktorat znanosti, stopnja VIII.
3. Koliko let se že ukvarjate z dejavnostjo transporta?
a) 0 – 5 let
b) 6 – 10 let
c) 11 – 20 let
d) 21 – 30 let
e) Več kot 30 let
4. Kakšna je vaša funkcija v podjetju?
a) direktor
b) lastnik
c) lastnik in direktor
d) zaposleni
5. Koliko zaposlenih imate v podjetju?
a) 0 - 9
b) 10 - 49
c) 50 - 249
d) Več kot 250
Nov model managementa
Na podlagi lastnih izkušenj in teoretičnih raziskav ugotavljam, da na delovanje
transportnih podjetij kriza v največji meri vpliva preko naslednjih dejavnikov oziroma
področij:
- Neustrezna usposobljenost managementa
- Pomanjkanje strateškega načrtovanja
- Težave na področju managementa sodelavcev (kadrovski management)
- Nezadostna vlaganja v raziskave in razvoj ali novo tehnologijo
- Racionalizacija poslovanja
1. Kateri dejavniki bi po vašem mnenju najbolj negativno vplivali na delovanje in
posledično poslovanje transportnega podjetja (možnih je več odgovorov)?
a) dolgi plačilni roki
b) plačilna nedisciplina
c) nesposoben kader
d) nemotiviranost zaposlenih

2

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zastarelost opreme
zamude pri uvajanju tehnoloških rešitev
napačna lokacija podjetja
velikosti podjetja
racionalizacija (znižanje stroškov) poslovanja
novi trgi/kupci
drugo _________________________________

2. Katera trditve spodaj po vašem mnenju najbolje opisujejo neustrezen oziroma
neusposobljen management transportnih podjetij (možnih je več odgovorov)
a. Nezadostna teoretična usposobljenost managementa
b. Pomanjkanje strateškega planiranja (nedoločitev vizije in ciljev podjetja
ter strategije za dosego le-teh)
c. Pomanjkljivo oziroma slabo operativno planiranje (planiranje dela,
prevozov)
d. Neustreznost delovanja na področju managementa kadrov
e. Neusklajevalna naravnanost oziroma nesistemski pristop in pogled na
stvari in dogajanja z vidika celote
f. Drugo
3. Spodnje opredelitve vlaganj v raziskave in razvoj ter novo tehnologijo razvrstite
po pomembnosti od 1 do 3 (1 – manj pomembno, 2- pomembno, 3- zelo
pomembno):
(__) Nakup tehnološko izpopolnjenih tovornih vozil
(__) Investiranje v sistem sledenja tovornih vozil, oddaljenega vodenja evidenc
ur in porabe goriva
(__) Uvajanje informacijskih programov za spremljavo poslovanja in upravljanje
voznega parka (obračun in analiza stroškov po vozilih/ transportnem nalogu,
kreiranje delovnih/prevoznih nalogov, itd.)
4. Prosim za vašo oceno vpliva posameznega dejavnika oziroma področja na
delovanje in poslovanje in transportnega podjetja z oceno od 0 do 4
(1 – nima nikakršnega vpliva, 2– ima zanemarljiv vpliv, 3 – ima vpliv, 4 – ima
zelo velik vpliv)
- Neustrezen (neusposobljen) management
1
2
3
4
- Pomanjkanje strateškega načrtovanja
1
2
3
4
- Kadrovski management
1
2
3
4
- Raziskave in razvoj/nova tehnologija
1
2
3
4
- Racionalizacija poslovanja
1
2
3
4
5. Ocenite vpliv posameznih področij kadrovskega managementa na učinkovito
delovanje managementa transportnih podjetij
(1 – nima nikakršnega vpliva, 2 – ima zanemarljiv vpliv, 3 – ima vpliv, 4 – ima
zelo velik vpliv):
- Ustrezna motiviranost kadra
1
2
3
4
- Ustrezna usposobljenost voznikov
1
2
3
4

3

-

Ustrezna usposobljenost disponentov
1
4
Učinkovit sistem nagrajevanja
1
4
Doseganje ustrezne organizacijske klime
1
4
Vodenje družbeno odgovornega kadrov. managementa4 1
4

2

3

2

3

2

3

2

3

6. Spodnje možnosti racionalizacije poslovanja (zniževanje stroškov) v
transportnem podjetju razvrstite po intenzivnosti vplivanja na delovanje
transportnih podjetij od 1 do 4 (1 – ni pomembno, 2 - manj pomembno, 3 pomembno, 4 – zelo pomembno):
(__) Cene pogonskih goriv
(__) Nadomestil za uporabo cest (cestnine)
(__) Racionalizacija poslovanja (npr. vključevanje podizvajalcev)
(__) Stroški vzdrževanja (nakup novih/starih tovornih vozil)
Na podlagi teoretičnih raziskav ugotavljam, da je za uspešno preprečevanje vpliva
krize na delovanje in poslovanje transportnih podjetij, pomembno tudi poznavanje
zunanjih dejavnikov, ki so predvsem v domeni države. Ti dejavniki so predvsem:
- sistem cestninjenja,
- dajatve za uporabo cest,
- nepovratna sredstva za investicije,
- cena pogonskih goriv,
- nadzor nad nelojalno konkurenco in
- delovna zakonodaja.
7. Kateri (zunanji) dejavniki bi po vašem mnenju imeli najbolj negativen vpliv na
delovanje in poslovanje vašega transportnega podjetja (možnih je več
odgovorov)? (spodaj navedene dejavnike razvrstite po vrtnem redu od 1 – manj
pomembno do 6 oz. 7 – zelo pomembno)
a) višje cene cestnin ( )
b) višanje cen naftnih derivatov ( )
c) spremembe zakonov ( )
d) dumping cen s strani konkurence ( )
e) prenasičenost trga ( )
f) plačilna nedisciplina ( )
g) drugo ( )
8. Od 1 - 4 ocenite, kako bi spodaj navedeni ukrepi države vplivali na
zmanjševanje vpliva krize na delovanje in poslovanje vašega transportnega
podjetja
(0 – ne vpliva, 1 – vpliva v manjšem obsegu, 2 – zmerno vpliva , 4 – zelo
vpliva)

4

vključevanje tujcev v družbo, upoštevanje etične raznolikosti

4

-

-

-

-

-

ustrezen sistem cestninjenja (pravičnejše pobiranje cestnin, obvladovanje
zastojev)
1
2
3
4
znižanje letne dajatve za uporabo cest za tovorna vozila, ki večino prevoznih
poti opravijo zunaj Slovenije
1
2
3
4
razpisi za ugodnejše financiranje ter nepovratna sredstva (subvencije)
1
2
3
4
zvišanje odstotka vračila trošarine za gorivo (glede na plačane emisijske takse
CO2), kupljeno v Sloveniji od slovenskih naftnih družb
1
2
3
4
nadzor nad nelojalno konkurenco z uvedbo kabotaže na prevoze po EU za
tuja (iz držav izven EU) transportna podjetja in določitvijo minimalnega
dohodka voznikov ki opravljajo prevoz po Sloveniji in so zaposleni pri tujih
prevoznikih
1
2
3
4
lažji oziroma poenostavljeni načini zaposlovanja tujih delavcev in
liberalizacije delovne zakonodaje nasploh
1
2
3
4

